
21ο €

Το 70% των Ιταλών, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο,

ΔΕΝ θέλει αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση: Της λιτό-

τητας, της κραυγαλέας οικονομικής ανισότητας

κρατών-μελών και πολιτών, της σκληρής γραφει-

οκρατικής δημοσιονομικής πειθαρχίας, της τραπε-

ζοκρατίας και εταιρειοκρατίας, της μίζας, των

σκανδάλων, της καταπίεσης, του μηδενισμού της

κρατικής – εθνικής κυριαρχίας...

Διακρίνετε μήπως κάποιο «λαϊκισμό» στις διαπιστώ-

σεις μου; Ή μήπως αποτυπώνουν τη

σκληρή και ωμή πραγματικότητα,

όπως την έχουμε βιώσει ιδιαίτερα

εμείς οι Έλληνες, τα τελευταία

οκτώ χρόνια, κυρίως. Θεωρώ πως

συμβαίνει το δεύτερο, βεβαίως.

Αλλ’ όμως τί σημαίνει «λαϊκισμός»,

που τον χρησιμοποιεί σαν καραμέλα

το σύστημα, απαξιωτικά, παρασύ-

ροντας και καλόπιστους αναλυτές.

Εδώ έχει απόλυτη εφαρμογή η αθά-

νατη αγαπημένη μου διαπίστωση του Θουκυδίδη:

«Και την καθιερωμένη σημασία των λέξεων παραλ-
λάσσουν, για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους
και τους ισχυρισμούς τους»1.

Να σκεφθείτε ότι το Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών

της UNESCO δεν περιλαμβάνει τέτοιο λίμα! Και κα-

νένα σοβαρό λεξικό επίσης, εκτός του «Κουμα-

νούδη» στο τέλος του 19ου αιώνα, με τη λέξη

«λαϊκότης» και την ερμηνεία «τό φρονεῖν ὡς ὁ
λαός». Στα νεότερα λεξικά αναγράφεται το ιστορικό

της λέξης στο ετυμολογικό λεξικό του Γ. Μπαμπι-

νιώτη. Αλλά ο όρος χρησιμοποιήθηκε και στις ΗΠΑ

και στην Ευρώπη στο τέλος του 19ου αιώνα, με τη

θετική έννοια, της προσήλωσης στα λαϊκά αιτήματα.
Είναι κακό αυτό; Όχι βέβαια! Το 1891 μάλιστα, ιδρύ-

θηκε στις ΗΠΑ και «Λαϊκιστικό Κόμμα» (Populiste

Party).                                       Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ
και το τέλος 

των κομμάτων

Επικίνδυνη δεξαμενή

υγραερίου στη Βουλιαγμένη 
Σελίδα 6

Βραβεύσεις Δήμων Σε-

λίδα 12

“Δεκεμβριστές”
γράφει ο Χρ. Κοντοβουνίος

Σελίδα 16

3η στον κόσμο 
η Ελλάδα στο Ju Jitsu

Σελίδες 22

Food Expo 2018

«Αἰδούµενοι καί θεούς 
καί ἀνθρώπους 
παύσασθε ἁµαρτάνοντες
εἰς την πατρίδα».

Ξενοφών, 430-355, “ΕΛΛΗΝΙΚΑ”

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Kατηγοριοποίηση των Δήμων 
Ελλάδος στα “σκαριά”

O Δήμος Μαρκοπούλου συζητά την παραχώρηση

του δικτύου ύδρευσης στην ΕΥΔΑΠ Σελίδα 6

Πέντε κατηγορίες
Δήμων προβλέπει

η μελέτη που
συζητήθηκε σε 

ευρεία σύσκεψη
στην Π.Ε.Δ.Α., 

η οποία είχε και την
πρωτοβουλία της

Μελέτης.
Σελίδα  7

10 - 12/3/2018

στο METROPOLITAN EXPO
Εκθέτουν οι Μεσογείτικοι Δήμοι 

Κρωπίας, Σπάτων-Αρτέμιδος, 

Παιανίας, Μαρκόπουλου, 

Σαρωνικού και Λαυρεωτικής
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www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος
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Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Συνέχεια από τη σελ. 1

Αρνητική σημασία, περιπαιχτική και μειωτική παίρνει

η λέξη τα τελευταία χρόνια της νεο-φιλελεύθερης

νομενκλατούρας, για να σηματοδοτήσει δήθεν αυτόν

που «χαϊδεύει» το λαό, λέγοντάς του αρεστά πράγ-

ματα, απραγματοποίητα ή επιβλαβή. Υπάρχει λέξη,

αν θέλουμε γι’ αυτό: «λαοπλάνος»!

Αλλά ποιος είναι ο «σοφός» Ηγέτης (με ή χωρίς ει-

σαγωγικά) που γνωρίζει «το καλό του λαού», που

αυτός (ο λαός) αγνοεί ή δεν μπορεί να το καταλάβει;

Και τούτοι ‘δω οι «σοφοί», μπορούνε να μιλάνε για

Δημοκρατία ή για μεσιανισμό νέου τύπου: Αντιπρο-

σωπευτικού – κοινοβουλευτικού «της πλάκας»,

όντως απατηλού! Αυτού ακριβώς που στις ημέρες

μας απαξιώνεται, απορρίπτεται, καταρρέει!

Είναι αυτό που μου ‘παν παλιότερα κάποιοι ακροδε-

ξιοί, χουντικοί, που «μ’ επισκέφθηκαν», αργά το

βράδυ στο βιβλιοπωλείο μου: 

― Καλά, επειδή φαίνεσαι μορφωμένος άνθρωπος,

δέχεσαι ν’ αποφασίζει η κυρά-Μαρία, στο χωριό, ίσα

με σένα, για σένα;

― Η κυρα-Μαρία, στο χωριό – τους είπα – πληρώνει

φόρους  όπως κι εγώ, γεννάει παιδιά που πάνε φαν-

τάροι να υπερασπίσουν την πατρίδα...

Ύστερα, και σεις φαίνεστε σπουδαγμένοι, αλλά οι

απόψεις μας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Ποια συ-

σκευή, ποιο μηχάνημα θα κρίνει τη δικαιοκρισία μας;

Το ερώτημα, για όποιον έχει αντίρρηση, παραμένει,

και κλείνει την παρένθεση.

Η επισήμανση όμως, η παρατήρηση παραμένει και για

τον Κυρ. Μητσοτάκη και για τη Ντόρα, που χαρακτή-

ρισε το λαό στη Βουλή «ανώριμο» - αλλά για να ψη-

φίζει και να στέλνει τα «κουμάσια» στη Βουλή, είναι

«ώριμος» - και για τον Τσίπρα που τον αγνόησε στο

δημοψήφισμα του 2015, και για τον Κοτζιά, που

αγνοεί τα εκατομμύρια του λαού των συλλαλητηρίων

της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας για το «Σκοπιανό»,

και βλέπει την ελληνοτουρκική ένταση ως ευκαιρία

για να το κλείσει.

Εάν κάτι δεν έχουμε καταλάβει ή δεν γνωρίζουμε, να

βγει εκεί, στο Σύνταγμα, όπως στην αρχαία Πνύκα,

να μας το πει. Για τα εθνικά θέματα ΔΕΝ αποφασί-

ζουν οι ισχυροί· ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΛΑΟΙ. Οι δειλοί

γίνονται ραγιάδες. Οι ελεύθεροι γίνονται ήρωες. Η

επιλογή είναι ευθύνη καθενός.

Αλλά ας επανέλθουμε στις Ιταλικές εκλογές της πε-

ρασμένης Κυριακής. 

Σύμφωνα με την εύστοχη παρατήρηση του Θεόδωρου

Γεωργίου2, «... αποσυντίθενται και ρευστοποιούνται
τα κόμματα κλασικού τύπου [...] (και) βαθαίνει η
κρίση της αντιπροσώπευσης, και η κρίση του κοινο-
βουλευτισμού καθίσταται δομικό στοιχείο της πολι-
τικής»3. Μια κρίση που και κατά τον ίδιον, έχει

ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη (Γερμα-

νία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αυστρία, Τσεχία, Πολωνία,

Ουγγαρία, να προσθέσουμε Γαλλία και Ελλάδα, βε-

βαίως). Αντιγράφουμε και προσυπογράφουμε τη δια-

πίστωση του καθηγητή Θ. Γεωργίου.

Ποιος ή τί ευθύνεται γι’ αυτή την κρίση; Τίς πταίει;

Η απάντηση είναι αυταπόδεικτη: Το ίδιο το σύστημα!

Το κομματικό σύστημα, που υπηρετείται και υπηρετεί

το επίπλαστο αντιπροσωπευτικό σύστημα, σ’ έναν

κατ’ επίφαση κοινοβουλευτισμό.

Το κομματικό σύστημα στηρίζεται και λειτουργεί,

υποτίθεται, χάριν της δημιουργού του, δηλαδή της

ταξικής διαστρωμάτωσης της κοινωνίας. Κι όσο οι τά-

ξεις, ή οι κάστες ήταν «κλειστές», πάνω – κάτω, αυτό

ίσχυε. Όταν, μετά τη γαλλική επανάσταση και την

αμερικανική, αλλά και άλλες μικρότερες ή αφανείς

και εν τέλει με την κατάρρευση της μοναρχίας στην

Ευρώπη, μετά τη ρωσική επανάσταση του 1917 και

τους δύο μεγάλους πολέμους, όπου η ανατροπή επε-

κτάθηκε και στην Ασία, οι τάξεις ετήχθησαν. Εγιναν

ρευστές και έχασαν τη συνοχή τους.

Σήμερα δεν υπάρχει ταξική διαστρωμάτωση. Υπάρχει

μόνο οικονομική διαστρωμάτωση ελαφρώς μετακινή-

σιμη όπως η άμμος. Γι’ αυτό βλέπουμε παιδιά κομμου-

νιστών ή ομάδες εργατικών τάξεων να περνάνε,

πολλές φορές μετά μανίας, στον ιδεολογικό αντίποδα.

Είναι πάμπολλα τα παραδείγματα και είναι περιττό ν’

αναφερθούν μερικά. Μπορούμε να τ’ αντλήσουμε απ’

τις προσωπικές μας γνώσεις κι εμπειρίες.

Aν δεχθούμε λοιπόν - αφού απαγκιστρωθούμε από τις

παραδοσιακές αντιλήψεις - ότι τα κόμματα δεν εκ-

φράζουν πλέον τάξεις και αντίστοιχα “ταξικά συμφέ-

ροντα” και ιδεολογίες, τότε, τί εκφράζουν;

― «... Εθελοντικές ενώσεις προσώπων, για τον επη-
ρασμό της διακυβέρνησης»4.
― «... Κορυφαία Ένωση ιδιωτών, που της αναγνωρί-
ζεται προνομιακά το δικαίωμα ν’ ανταγωνίζεται, για
να θέσει την κυβέρνηση υπό τον έλεγχό της».5

Λένε κι άλλα εξωπραγματικά και ιδεαλιστικά ή φαν-

ταστικά, αλλά ας δούμε τί έλεγε ο Τζέφερσον: «Σε
κάθε ελέυθερη και συνειδητή κοινωνία πρέπει να
υπάρχουν αντίπαλα κόμματα και σφοδρές διαφωνίες
και αντεγκλήσεις, αλλά ένα απ’ αυτά να υπερισχύει
κατά μέγα μέρος για ορισμένο χρονικό διάστημα...»
(καλά, αυτά στο τέλος του 18ου αιώνα).

Πιο ρεαλιστής ο Μ. Weber έγραφε: «Κόμμα είναι
τύπος ελευθέρας ενώσεως κοινωνικών σχέσεων... με
σκοπό να διασφαλίσει στους ηγέτες της την ανα-
γκαία ισχύ, μέσα στη σωματειακά συγκροτημένη πο-
λιτεία, για να επιτύχουν ιδεατά (καλά...) ή υλικά
πλεονεκτήματα (αντικειμενικά πολιτικές επιδιώξεις,
είτε, προσωπικά ωφελήματα), προς όφελος των
ενεργών μελών της ενώσεως»6.

Ε, δεν θέλουμε κι άλλο· το ‘χουμε δει και το ‘χουμε

καταλάβει, οι νουν έχοντες! Κι όμως... έγραφε ο D.

Truman το 1951: «...Πολιτικό κόμμα έφτασε να θεω-
ρείται αυτό, μέσω του οποίου εκλέγονται οι διεκδι-
κητές δημοσίων θέσεων και αξωμάτων».7

Κι επειδή για να επιτύχουν όλα αυτά που μετά ...πο-

δοσφαιρικής μανίας επιδιώκουν, ως γνήσιοι σπουδάρ-

χες, αρχολίπαροι9 και θεσιθήρες, “λαϊκίζουν” κατά

κόρον, όπως αυτοί το εννούν, παραπλανώντας και

εξαπατώντας το λαό.

Παραλείπω τους αρχαίους κλασικούς (Θουκυδίδη,

“Ιστορίαι”, βιβλ. Γ, 82 - 83. Αριστοτέλη “Πολιτικά” κ.ά.,

γιατί αυτοί μιλούσαν για παθογένειες, πραγματικής

δημοκρατίας, όχι “σικέ”.

Είναι, λοιπόν, ν’ απορούμε που επιτέλους, ξυπνάει ο

λάος, ασχέτως εάν σε πρώτη φάση, οι αντιδράσεις

του είναι κυρίως ανατρεπτικές κι όχι δημιουργικές -

δομικές.

Για να χτίσεις, πρέπει πρώτα να γκρεμίσεις την παλιά

ετοιμόρροπη και επικίνδυνη οικοδομή. 

Το «σύστημα» δεν σηκώνει «μπαλονάκι»! Χρειάζεται

τουλάχιστον by pass,  σε πρώτη φάση, αν όχι κατάρ-

ρευση και «απόσυρση».

―――――――
1. Θουκυδίδου: ΙΣΤΟΡΙΑΙ, βιβλ. Γ., 82.

2. Θ. Γεωργίου: Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας του «Δημοκρί-

τειου» Παν/μίου.

3. Θ. Γ. Άρθρο του στην “Εφημερίδα των Συντακτών”, 2.3.18, σελ. 8

4. UNESCO: “Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών”, τομ. 2, σελ. 472 (β.1).

5. Ομοίως ως άνω σελ. 473

6. Μ. Weber: «Θεωρία της Κοινωνικής και Οικονομικής Οργανώσεως»

Λονδίνο, 1947, σελ. 373-4

7. D. Truman: The Governmental Process. N.Y.: Knopf 1951, σελ. 270-1,

Λ.Ε. τομ. 2, σ. 474.

8. Σπουδάρχης: Εκείνος που ενεργεί με ιδιαίτερη σπουδή για την από-

κτηση δημοσίου αξιώματος ή εξουσίας, λ. Liddell –scott, τομ. IV.

9. Αρχολίπαρος: ο εκ της αρχής, της εξουσίας λιπαινόμενος (που «τρώει

καλά») λ. L & S.

Προσλήψεις εργαζομένων καθαριό-
τητας στους Δήμους Σελ. 17, 19

Ο Δήμος 3Β απαντά σε δημοσιεύματα
για τη διαχείρισι απορριμμάτων Σελ. 6

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει για τις πα-
ραλίες Σελ. 7

Γυναίκες ανδροκτόνοι στο Μύθο και
στην ιστορία Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

Ονομασίες μηνών και ημερών 
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Το ιταλικό ριφιφί Ναπ. Λιναρδάτος Σελ. 11

Η Αλήθεια Ιερόν Καθήκον Σελ. 11

Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Ανάκληση ελαιόλαδου από ΕΦΕΤ Σελ. 18

Διαβάστε ακόμη

Οι ιταλικές εκλογές
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ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017

“Γυναίκες Ηρωίδες”

Ο Σύλλογος “Μεγάλη Ελλάδα - Magna Gaecia” πραγ-

ματοποίησε εκδήλωση “Αφιέρωμα στην Ημέρα της

Γυναίκας”, την Κυριακή 4 Μαρτίου στην αίθουσα Ιωνία

στη Βούλα, με πλατιά συμμετοχή κόσμου.

Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλία από τον πρόεδρο

του Συλλόγου Δημοσθένη Δόγκα με θέμα: “Γυναίκες
Ηρωίδες”. 
Ο Δ. Δόγκας έκανε μία εκτενή αναφορά σε ιστορικές

γυναικείες μορφές, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο

στο ρουν της ιστορίας. 

Την ομιλία του εμπλούτισε με δικούς του στίχους

αφιερωμένους στη γυναίκα, ιδιαίτερα κολακευτικoύς.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ένα καλιτεχνικό πρό-

γραμμα με την Ορχήστρα

ελληνικής μουσικής “Εμ-

μέλεια” υπό τη διεύθυνση

του μαέστρου Ανδρέα

Τσεκούρα και τη χορευ-

τική ομάδα Σάμου “Ο Κέρ-

κης” με τη χοροδιδάσκαλο

Κων/να Βήχου.

Στο τραγούδι η υψίφωνος

Ζαφειρώ Χατζηφωτίου.

Το συντονισμό είχε η κα-

θηγήτρια Βούλα Λαμπρο-

πούλου.

“Αφιέρωμα στην Ημέρα της Γυναίκας”
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Αλκίνοος Ιωαννίδης: 
Δίπτυχο

29 & 30 Μαρτίου 2018

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παρουσιάζει δύο πτυχές της δη-

μιουργικής του πορείας, μεταφέροντάς μας εκεί όπου

η λέξη και η νότα γίνονται ένα, στις 29 και 30 Μαρτίου,

ώρα 8μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα Αλεξάνδρα

Τριάντη. 

Στο πρώτο μέρος θα ακουστεί, για πρώτη φορά στην

Ελλάδα, η μουσική του για τις Βάκχες του Ευριπίδη,

σε μετάφραση Γιώργου Χειμωνά, για γυναικεία και αν-

δρική φωνή, ηθοποιό, 2 όμποε, κρουστά, γυναικεία χο-

ρωδία και ορχήστρα εγχόρδων (βραβείο μουσικής του

Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 2009-2011, Αίθουσα

Φιλαρμονικής της Αγίας Πετρούπολης – Συμφωνική

Ορχήστρα του Ερμιτάζ, 2012).

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο τραγούδι.

Γνωστά και άγνωστα τραγούδια του Αλκίνοου Ιωαν-

νίδη αποδίδονται μέσα από μια νέα ενορχηστρωτική

προσέγγιση, για κιθάρα, φωνή, γυναικεία χορωδία και

ορχήστρα εγχόρδων. 

Ο ίδιος βρίσκεται επί σκηνής σε όλη τη διάρκεια του προ-

γράμματος, ως ηθοποιός, μουσικός και τραγουδιστής. 

Όπερα σκιών
Η επιστροφή του Καραγκιόζη

στην πατρίδα
Η επιτυχημένη παράσταση “Η επιστροφή του Καραγ-

κιόζη στην πατρίδα”, μετά από την περιοδεία της σε

πλατείες, σχολεία, χώρους υγείας της Αττικής και της

περιφέρειας, έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από τις 11 Μαρτίου 2018 και

για έξι μόνο παραστάσεις,

μικροί και μεγάλοι θα έχουν

την μοναδική ευκαιρία να τα-

ξιδέψουν στον μαγικό κόσμο

της όπερας σκιών. 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018,

Ώρα έναρξης: 11 πρωί

11 Μαρτίου, 15, 22 Απριλίου,

20, 26, 27 Μαΐου 

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλληψη / Δραματουργία / Ερμηνεία:

Καραγκιοζοπαίκτης: Αλέξανδρος Μελισσηνός

Τραγούδι: Έλενα Κρασάκη (υψίφωνος)

Μουσικοί: Θεόδωρος Κίτσος (θεόρβη, μαντολίνο, μπου-

ζούκι), Ιάσων Ιωάννου (μπαρόκ βιολοντσέλο, λαϊκή κιθάρα),

Δημήτρης Τίγκας (βιολόνε, μαντολίνο)

Τιμές εισιτηρίων 15, 12 € / Φοιτητικό, παιδικό 10 €.

Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, ώρα 19:30 το “Αρχείο Πολέ-

μου” παρουσιάζει το βιβλίο, των Παντελή Βατάκη, Κων-

σταντίνου Λαγού και Βασίλη Φίλια (εκδόσεις

Μένανδρος-Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου).

Οι συγγραφείς ανατρέχοντας σε ποικίλες γνωστές και

άγνωστες πηγές, αρχεία και μαρτυρίες, κατορθώνουν να

παραδώσουν ένα κατά τεκμήριο αντικειμενικό έργο, φέρ-

νοντας στο φως τη σπάνια προσωπικότητα, τη ζωή, τη

δράση και την ανεκτίμητη προσφορά στο Έθνος, του αξιω-

ματικού της Ελληνικής Αεροπορίας Κωνσταντίνου Περρί-

κου (1905-1943), κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και

της Κατοχής.

Η πολύπλευρη αντιστασιακή δράση του Περρίκου και των

συναγωνιστών του, συμπεριελάμβανε την έκδοση δύο αξιό-

λογων παράνομων εφημερίδων -τη «Μεγάλη Ελλάς» και τη

«Δόξα»- την εκτύπωση προκηρύξεων, την αναγραφή συν-

θημάτων και τη συμμετοχή τους σε μαζικές αντικατοχικές

εκδηλώσεις. Όμως, πιο σημαντικές ήταν οι δυναμικές ενέρ-

γειες εναντίον των Κατακτητών και των συνεργατών τους,

όπως κατασκοπεία, μετάδοση πληροφοριών στο Συμμαχικό

Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής και κυρίως σαμποτάζ.

Η ανατίναξη της φιλοναζιστικής ΕΣΠΟ, στην καρδιά της

Αθήνας, 20/9/1942, ήταν το αποκορύφωμα της αντιστασια-

κής δράσης του Κ. Περρίκου, που ενίσχυσε το ηθικό του Αν-

τιναζιστικού Αγώνα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία τον

οδήγησε στην εκτέλεσή του, αλλά και στην αθανασία.

Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο του Αρχείου, 210-

8676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email afreris@warar-

chivegr.org. 

Μηθύμνης 36 Πλ. Αμερικής.

Food Expo
Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη 

έκθεση τροφίµων και ποτών 

Από τις 10 έως τις 12 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η 5η

FOOD EXPO 2018 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan

Expo. Με 1.275 Έλληνες και ξένους εκθέτες.

Στην έκθεση συμμετέχουν και οι Μεσογείτικοι Δήμοι με

τοπικά προϊόντα από τους δημότες παραγωγούς τους.

Από 10 έως18 Μαρτίου 2018, κάθε

Σάββατο και Κυριακή, ώρες 11:00 -

14:00, εξελίσσεται μία ενδιαφέρουσα

εκδήλωση στο Ιδρυμα Στ. Νιάρχος, για

παιδιά και εφήβους (13 έως και 17

ετών), με τίτλο «Ζώντας το "Ζ"», με

ελεύθερη συμμετοχή.

Με αφετηρία την παραγωγή του Ζ

στην Εναλλακτική Σκηνή της Ε.Λ.Σ.,

(Ιδρυμα Σταύρου Νιάρχου), το εκπαι-

δευτικό εργαστήριο αφήγησης και ει-

κόνας/φωτογραφίας εστιάζει στην

πορεία των βασικών ηρώων μέσα στον

χώρο και τον χρόνο, όπως αυτή πυρο-

δοτεί την εξέλιξη στη σκηνή της αφή-

γησης. 

Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου

καλούνται να αντιστοιχίσουν το περιε-

χόμενο της δράσης του πρωτότυπου

ήρωα σε δικές τους πραγματικές ή

φανταστικές ιστορίες. Με εργαλείο τη

φωτογραφία, θα αναζητηθούν αναλο-

γίες και αποτυπώσεις στο παρόν

αστικό περιβάλλον, στο οποίο οι συμ-

μετέχοντες ζουν και κινούνται. Οι φω-

τογραφίες πλαισιώνουν και

εμπλουτίζουν το αφήγημα που θα προ-

κύψει μέσα από τη συρραφή προσωπι-

κών βιωμάτων και αναγωγών στο

πρωτότυπο κείμενο του “Ζ” του Βα-

σίλη Βασιλικού, καθώς και σε άλλες

λογοτεχνικές ιστορίες. Οι συμμετέ-

χοντες παρατηρούν και εμπνέονται

από τον ρεαλισμό και την ανθρωπογε-

ωγραφία των πόλεων του 1963 και του

2018 (πλατείες, δρόμοι, δημόσια κτί-

ρια, ΜΜΕ κ.ο.κ.), για να καλλιεργή-

σουν και να αναπτύξουν τις

αφηγηματικές και οπτικές τους δυνα-

τότητες, συνθέτοντας το δικό τους

πρωτότυπο αφήγημα. Οι συμμετέχον-

τες θα χρειαστεί να έχουν μαζί τους

απλή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή,

κινητό τηλέφωνο ή tablet/ipad. 
Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Μαριλένα Σταφυ-

λίδου (καθηγήτρια φωτογραφίας/φωτογρά-

φος), Μαρία Τοπάλη (ποιήτρια/

μεταφράστρια/ κριτικός λογοτεχνίας) 

Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων: 10.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Στ. Νιάρ-

χος, Τηλέφωνο 2168091001, 002, 003

«Ζώντας το "Ζ"»

Ms Pepper 2018 “Oι ...καιροί αλλάζουν”

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, ο Pepper 96.6 αφιερώνεται για μια ημέρα απο-

κλειστικά στη θηλυκή του πλευρά και το γιορτάζει με μία ολοήμερη διοργάνωση

την Κυριακή 11 Μαρτίου (από ώρα 12.00).  Το μουσικό στίγμα της ημέρας θα δώσει

ένα ακουστικό live αφιερωμένο στις σπουδαίες γυναικείες φωνές του 20ου αι. 

Ξεκινώντας ώρα 20:00, 15 καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στo Θέατρο του

Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, χωρίς διακοπή για 2.5 ώρες, ερμη-

νεύοντας τραγούδια με κιθάρα, πιάνο και φωνή (δωρεάν). 
Συμμετέχουν οι: Agatha, Amalia, Παυλίνα Βουλγαράκη, Δώρος Δημοσθένους, Cookie,

Nalyssa Green, Idra Kayne, Lench, Monsieur Minimal, Πέννυ Μπαλτατζή, Ανδριάνα Μπάμ-

παλη, Μαρία Παπαγεωργίου, Δημήτρης Σαμόλης, Ηλιάνα Τσαπατσάρη (Gadjo Dilo)

Φωνές, γυναικείο φωνητικό σύνολο

Τους συνοδεύουν: Άγγελος Αϊβάζης, κιθαρές - Μάρκος Χαϊδεμένος, πιάνο 

Θεατρικά αναλόγια, 17:00 – 18:30, από Ελληνίδες ηθοποιούς. Έργα και

ρόλοι, που μιλάνε στην και από την γυναικεία ψυχή. 
Σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική, μη κομματική οργάνωση Women Act, που

έχει ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών, θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ

17:00 και 20:00, πάνελ συζητήσεων διάρκειας 45’ το καθένα, με καλεσμένες ομι-

λήτριες από διάφορους χώρους, αλλά και τη συμμετοχή του κοινού. 

Η ημέρα θα κλείσει με ένα πάρτι στο χώρο του μπαρ-εστιατορίου Clap The Restau-

rant στον 3ο όροφο του ΙΜΚ, με live DJ set από τις παραγωγούς του Pepper 96.6

Λιάνα Μαστάθη και Claudia Μάτολα, 22:00 – 24:00.

Ι.Μ.Κ. Πειραιώς 206, τηλ. 21 0341 8550

«Κωνσταντίνος Δ. Περρίκος - Η βιογραφία ενός ήρωα»
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«LADY BIRD»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», παρουσιάζει τη δραματική κομεντί «LADY
BIRD», που «έσπασε» τα ταμεία, έως και την Τε-

τάρτη, 14 Μαρτίου 2018.

Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Greta Gerwig

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Saoirse Ronan, Laurie

Metcalf, Tracy Letts.

Η ιστορία ενηλικίωσης που σκηνοθέτησε η Γκρέτα Γκέρ-
γουικ, με φόντο το Σακραμέντο του 2002 και η οποία τιμή-
θηκε με πέντε υποψηφιότητες Όσκαρ (μεταξύ αυτών
καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, Α΄ Γυναικείου ρόλου) και
έχοντας κερδίσει Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης ταινίας στην
κατηγορία Μιούζικαλ/Κωμωδία και Α΄ Γυναικείου Ρόλου,
ξετυλίγει τη δύσκολη εφηβεία της νεαρής Κριστίν «Lady
Bird» ΜακΦέρσον (στο ρόλο η Σάρσι Ρόναν), την εκρηκτική
σχέση αγάπης -μίσους με τη νοσοκόμα μητέρα της και τα
υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της, καθώς και την καθη-
μερινότητά της στο σχολείο, και βέβαια τις εφηβικές ανα-
σφάλειες και τους έρωτες αυτής της ηλικίας.
Γεν. είσοδος: 7 €. Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός!

«ΑΡΤΕΜΙΣ» Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

“Με άρωμα Γυναίκας”

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, του ΟΑΠΠΑ

του Δήμου 3Β, οργανώνει εκδήλωση με τίτλο:

“Με άρωμα Γυναίκας”, το Σάββατο 10 Μαρτίου

στις 7μ.μ. στην αίθουσα “Ιωνία” (Λεωφ. Κ. Καρα-

μανλή 18 Βούλα).

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από ποιοτική, έντε-

χνη μουσική, εκθέσεις ζωγραφικής καθώς και με

τη βράβευση γυναικών του Δήμου, για την προ-

σφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

“Ημέρα της Γυναίκας”

Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων

σας προσκαλεί να γιορτάσουμε την Ημέρα της

Γυναίκας την Kυριακή 18 Μαρτίου 2018 στις

19.30 μ.μ, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β. &

Μ. Θεοχαράκη, (Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1,

Αθήνα).

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Ιδρύτρια του Ιδρύμα-

τος Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β & Μ Θεο-

χαράκη, Μαρίνα Θεοχαράκη.

Αφιερωμένη στην Επίσημη Ανακήρυξη του «Ευ-
ρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς
2018»
θα παρουσιαστεί Μουσικό αφιέρωμα από την

παιδική χορωδία “Καλλιτεχνήματα”.

Διεύθυνση: Μαρία Μιχαλοπούλου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

“O ενταφιασμός των επιτύμβιων

αρχαϊκών αγαλμάτων 
Αττικής και Κορινθίας”

Η “Συνεργασία για το περιβάλ-

λον του Κορωπίου προσκαλεί σε

ομιλία με θέμα: “O ενταφιασμός
των επιτύμβιων αρχαϊκών
αγαλμάτων (Κούρων & Κορών)
Αττικής και Κορινθίας - Μία νέα
ιστορική ερμηνεία” με ομιλητή

τον αρχαιολόγο Αρη Τσαραβό-

πουλο.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή

18 Μαρτίου, ώρα 6.30 μ.μ. στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

(Γ. Παπασιδέρη 13 Κορωπί).

Η εκδήλωση τελεί υπό την αι-

γίδα του “Σφηττός” και της Δη-

μοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου.

“Λογοτεχνική βραδιά”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας   προσκαλεί

την  Πέμπτη 15η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  στην εκδήλωση με

θέμα: “Λογοτεχνική βραδιά”, με ελεύθερο βήμα για

τα μέλη και τους παρόντες φίλους του Ομίλου προς

ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων μικρής διάρκειας

και ποιημάτων επιλογής τους, στο Ξενοδοχείο

“OASIS HOTEL APARTEMENTS” Λεωφ. Ποσειδώνος

27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662, 2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7μμ. Έναρξη 7.30 μμ. - Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

“Διαστημόπλοιο New
Horizons στον Πλούτωνα”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Απολλωνία” οργανώνει εκ-

δήλωση, την Τετάρτη 21 Μαρτίου, 7μ.μ. στο πολιτι-

στικό κέντρο Παναγίας Φανερωμένης στη

Βουλιαγμένη,  με ομιλητή τον Δρ. Σταμάτη Κριμιζή

διακεκριμένο διαστημικό επιστήμονα και ακαδημαϊκό

με θέμα: «Διαστημόπλοιο New Horizons στον Πλού-
των: εξερεύνηση του τελευταίου κλασικού πλανήτη».
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

“Οι αγώνες των γυναικών πιο

επίκαιροι και αναγκαίοι»

H πολιτική - πολιτιστική Λέσχη ΑΜΠΑΡΙΖΑ οργανώνει εκ-

δήλωση - συζήτηση με θέμα: “Οι αγώνες των γυναικών
πιο επίκαιροι και αναγκαίοι από ποτέ», την Κυριακή 11

Μαρτίου στις 7.30μ.μ. στο χώρο της Λέσχης (Ελ. Ανθρώ-

που 99 Τερψιθέα) Γλυφάδας. Ομιλήτριες: 

ΣΟΦΙΑΝΝΑ ΛΟΥΒΡΟΥ, Μέλος Σωματείου Μισθωτών τεχνικών 

ΝΑΤΑΣΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ, Συμμετέχει στη φεμινιστική κίνηση

“Καμμιά ανοχή”.
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Επιτροπή Διαβούλευσης
συγκαλεί ο Δήμος Σαρωνικούς

Την Επιτροπή Διαβούλευσης, με θέμα «Προτάσεις ενό-

ψει του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ανατολικής Αττι-

κής», συγκαλεί ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος

Σωφρόνης την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:00

στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αθηνών και Ρήγα Φερραίου,

Καλύβια).

Σκοπός της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι η ανάδειξη

των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, αναγκών και διεκδι-

κήσεων του Δήμου Σαρωνικού.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου 
συζητά την παραχώρηση 

του δικτύου ύδρευσης

Την Τετάρτη 14η Μαρτίου 2018 και ώρα 7:30 μ.μ. ο

Δήμος Μαρκοπούλου, συνεδριάζει για να λάβει από-

φαση αν θα παραχωρήσει το δίκτυο ύδρευσης στην

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Προηγείται η 4η συνεδρίαση (6.30μ.μ.) με 25 θέματα.

Προσλήψεις για την υπηρεσία 

καθαριότητας στους Δήμους

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 3Κ/2018 προκήρυξη του

ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 69/2-2-18, αρ. φύλλου 3), για την πλή-

ρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού σε πρωτοβάθμι-

ους ΟΤΑ. 

Για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σαρω-

νικού προκηρύσσονται συνολικά 13 θέσεις.

Για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μαρκο-

πούλου προκηρύσσονται συνολικά 18 θέσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω

του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγ-

μένης απαντά σε δημοσιεύματα

όσον αφορά τη μονάδα που προ-

ωθεί να δημιουργήσει μέσα στις

εγκαταστάσεις της Σχολής Ευελ-

πίδων και συγκεκριμένα για τις με-

λέτες των δύο πανεπιστημιακών

ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει. 

Γράφει μεταξύ άλλων: 

Επειδή το θέμα της μονάδας και συ-
νολικά της διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων της πόλης είναι ζωτικής
σημασίας για το αύριο της πόλης
μας, είναι σημαντικό η ενημέρωση
να είναι πλήρης, έγκυρη και ακριβής
και όχι αποσπασματική για τη δημι-
ουργία εντυπώσεων.

Οφείλουμε λοιπόν να αποκαταστή-
σουμε την αλήθεια και να ενημερώ-
σουμε πως:

Με το Α.Π. 301240/2016 ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει
συνάψει συμφωνητικό με το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο
φέρει τις υπογραφές του Δημάρχου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρη-
γόρη Κωνσταντέλλου και του καθ.
Αναπληρωτη Πρύτανη Οικονομικού
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του

ΕΜΠ Ιωάννη Πασπαλιάρη, το οποίο
αφορά την «Τεχνοοικονομική Αξιο-
λόγηση λύσεων για την ενεργειακά
και περιβαλλοντικά αποδοτική αξιο-
ποίηση των απορριμμάτων». Μετά
την ολοκλήρωση της σύμβασης
αυτής, ο Δήμος προκήρυξε συνο-
πτικό διαγωνισμό ο οποίος ολοκλη-
ρώθηκε με αποτέλεσμα να
υπογραφεί εκ νέου σύμβαση με το
ΕΜΠ, με Α.Π. 7012/2018 για την
«Τεχνική και συμβουλευτική υπο-
στήριξη για την βιωσιμότητα τεχνο-
λογιών ενεργειακής αξιοποίησης
απορριμμάτων».

Με το Α.Π. 43293/2017 συμφωνη-
τικό, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης ανέθεσε στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών το οποίο εκπροσωπήθηκε για
την υπογραφή της σύμβασης από
τον Θωμά Σφηκόπουλο – Αναπλη-
ρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτι-
κής και Ανάπτυξης, το έργο
«Εναλλακτική διαχείριση οργανι-
κών στέρεων αποβλήτων του
Δήμου για την καινοτομική παρα-
γωγή “Vita Green Plus», εφαρμογή,
αξιολόγηση και αξιοποίηση.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς
με μία πρόχειρη αναζήτηση στο

«Διαύγεια» του Δήμου, οι συγκεκρι-
μένες συμβάσεις αφορούν τη συ-
νεργασία του με τα συγκεκριμένα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
χώρας, οι εργασίες και οι μελέτες
που παραδίνονται φέρουν την υπο-
γραφή των κορυφαίων επιστημό-
νων τους και τη σφραγίδα των
Ιδρυμάτων.

Παρά το γεγονός ότι οι πληροφο-
ρίες που αναφέρονται στο παρόν
δελτίο τύπου είναι αναρτημένες
στο διαύγεια προφανώς δεν υπέπε-
σαν στην αντίληψη του συντάκτη
του κειμένου.

Επαναλαμβάνουμε ότι το θέμα της
μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων
είναι πολύ μεγάλης σημασίας και
αφορά το μέλλον της περιοχής και
τη διατήρηση της υψηλής ποιότη-
τας ζωής που απολαμβάνουμε στην
πόλη μας. Ακόμα και ένα αθώο
λάθος από κάποιον δημοσιογράφο
μπορεί να δημιουργήσει λανθασμέ-
νες εντυπώσεις ενώ το συγκεκρι-
μένο θέμα  οφείλουμε όλοι να το
αντιμετωπίζουμε με την πρέπουσα
σοβαρότητα, ακόμα και αν δεν συμ-
φωνούμε με τη δημιουργία της μο-
νάδας.

Aπό το Γραφείο Τύπου

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο για τον μαντρότοιχο που γκρέμισαν οι υπηρε-

σίες του Δήμου 3Β στη Βουλιαγμένη, επί της οδού Απόλλωνος, όταν συγκεκρι-

μένη επιχείρηση απέκλεισε την οπτική της θάλασσας, μαντρώνοντας την ήδη

κλεισμένη με κάγκελα περιοχή.

Είχαμε απορήσει με το γεγονός, όταν μας λύθηκε η απορία, μετά την αποκάλυψη,

όπως μας ενημέρωσε ο δήμος 3Β, μεγάλης δεξαμενής υγραερίου - 1200 λίτρων,

που προσπάθησε να καλύψει και το είχε επιτύχει κατά ένα μέρος.

Η δεξαμενή βρισκόταν εντός της περίφραξης της παρακείμενης επιχείρησης

δίπλα ακριβώς στο πεζοδρόμιο(!), εξυπηρετώντας τις ανάγκες του καταστήματος.

Οι υπηρεσίες του Δήμου ζήτησαν εγγράφως, την ίδια ημέρα, από την Πυροσβε-

στική Υπηρεσία έλεγχο πυρασφάλειας της επιχείρησης. Η Π.Υ. ανταποκρίθηκε

στο επείγον αίτημα του Δήμου, έκανε αυτοψία του χώρου την επόμενη και αφού

διαπίστωσε την ύπαρξη της δεξαμενής αφαίρεσε από την επιχείρηση το πιστο-

ποιητικό πυρασφάλειας, ενώ παράλληλα διέταξε την απομάκρυνσή της και συγ-

χρόνως υπέβαλε μήνυση στον εισαγγελέα, διότι μη αδειοδοτημένη δεξαμενή

πάνω στο πεζοδρόμιο αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και

μάλιστα σε έναν χώρο που δέχεται μαζικά κόσμο.

Εκείνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, είναι πώς είναι δυνατόν επιχειρημα-

τίες να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες που μπορούν να αποβούν μοιραίες για

τη δημόσια υγεία και κατ’ επέκτασιν και γι’ αυτούς τους ίδιους.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 

έχει συμβληθεί για  τη διαχείρισης των απορριμμάτων

με τα δύο κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας 

Επικίνδυνη δεξαμενή υγραερίου αφαιρέθηκε από υπηρεσίες του Δήμου 3Β
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«Η αρχιτεκτονική του 

Παρθενώνος»

Κατά τη δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, την

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 7 μ.μ., θα πραγματοποι-

ηθεί η υποδοχή του  νέου Ακαδημαϊκού Μανόλη Κορρέ,

Ομότιμου Καθηγητού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-

χνείου.

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Αντώνιος Ν. Κουνά-

δης θα προσφωνήσει το νέο μέλος και ο ακαδημαϊκός

Μιχάλης Τιβέριος θα παρουσιάσει το επιστημονικό του

έργο.

Θα ακολουθήσει ομιλία του Μανόλη Κορρέ, με θέμα: «Η
αρχιτεκτονική του Παρθενώνος».

Καλοκαιρινή εργασία στο

Δήμο Quimper της Γαλλίας
Από τον αδελφοποιημένου Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμος Λαυρεωτικής καλεί όλους τους νέους ηλικίας

20-25 ετών να θέσουν υποψηφιότητα για καλοκαιρινή
έμμισθη εργασία στον αδελφοποιημένο Δήμο
του Quimper στη Βρετάνη της Γαλλίας τον Ιούλιο του
2018. Οι δύο (2) νέοι που θα επιλεγούν, θα έχουν μια

μοναδική ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους

και το βιογραφικό τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δημότης του Δήμου Λαυρεωτικής

Φοιτητής/τρια

Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση Γαλλικών

Ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τη γαλ-

λική κουλτούρα

Κοινωνικότητα

Αυτονομία

Ευρύτητα πνεύματος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Γρα-

φείο Δημάρχου του Δήμου Λαυρεωτικής (Κουντου-

ριώτη 1, Λαύριο) από την 6η Μαρτίου έως και 16η

Μαρτίου 2018, ώρες 10:00-17:00. Οι υποψήφιοι πρέπει

να καταθέσουν σε φάκελο ένα Βιογραφικό Σημείωμα

και μια Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Lettre de

Motivation) στα Ελληνικά και τα Γαλλικά, έκτασης 2 πα-

ραγράφων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

«ΥΠΑΤΙΑ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 117/18 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθη-

νών αναγνωρίστηκε η ίδρυση του Πολιτιστικού Σωμα-

τείου με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΒΟΥΛΑΣ «ΥΠΑΤΙΑ», που εδρεύει στον Δήμο Βούλας -

Βάρης - Βουλιαγμένης (ΒΒΒ) και ειδικότερα στην δημο-

τική ενότητα Βούλας, και επικυρώθηκε το από 2-2 -18

καταστατικό του, αποτελούμενο από 33 άρθρα, και σκο-

πούς τους ειδικά αναφερόμενους στο άρθρο 3 αυτού,

ήτοι μεταξύ άλλων η διάδοση της Ελληνικής πολιτιστικής

κληρονομιάς, η ανάπτυξη και η διάδοση των γραμμάτων,

επιστημών και των τεχνών, η καλλιέργεια του πνεύματος

και η προστασία του περιβάλλοντος.

Αθήνα 8/3/2018

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Ιωάννης Κων. Λουκαδούνος

Mελετητές παραλιών δεν είδαμε...

Γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο, στιγμιότυπο από το δη-

μοτικό συμβούλιο για τις μελέτες των ακτών και συγκεκρι-

μένα την αναφορά του δημοτικού συμβούλου Δ. Δαβάκη

για τις μελέτες που αφορούν τις διαμορφώσεις των ακτών.

Ο Δ. Δαβάκης επικαλέστηκε ότι εκλήθη να δει τα αρχιτε-

κτονικά σχέδια τα οποία δεν τους ενεχείρισαν οι αρμόδιοι

“και δεν παραβρέθηκαν οι μελετητές και οι τεχνικοί να τις
παρουσιάσουν”, καθώς επίσης δεν ενημερώθηκαν ποιοι τις

είχαν επιχορηγήσει,. αλλά εμείς εκ παραδρομής γράψαμε

ότι δεν υπήρχαν και οι μελέτες. Διορθώνουμε λοιπόν ότι

οι μελέτες υπήρχαν, οι μελετητές έλειπαν, αλλά τις μελέ-

τες δεν τους τις παρέδωσαν όπως τους είχαν ενημερώσει.

Τη Μελέτη της Κατηγοριοποίησης των

Δήμων Αττικής, έδωσε στη δημοσιό-

τητα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων

Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) με την επισήμανση

ότι πρόκειται για πρότασή της προκει-

μένου να αρχίσει ένας πρώτος διάλο-

γος επί ενός θέματος που αν και

απασχολεί τα τελευταία χρόνια όλες

τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης δεν

υπήρξε έως σήμερα οποιαδήποτε σχη-

ματοποιημένη προσπάθεια.

Η μελέτη συντάχθηκε για την Π.Ε.Δ.Α.

από επιστημονική ομάδα υπό την ευ-

θύνη δύο έγκριτων καθηγητών. Του

Νίκου Χλέπα, καθηγητή Πολιτικής Επι-

στήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο

πανεπιστήμιο Αθήνας και του Ιωάννη

Ψυχάρη, καθηγητή οικονομικής και

Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πάν-

τειο Πανεπιστήμιο, παρουσιάστηκε δε

και συζητήθηκε την Πέμπτη, 1 Μαρ-

τίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων

της Π.Ε.Δ.Α. με πρωτοβουλία του Δι-

οικητικού Συμβουλίου της. Στην πα-

ρουσίαση συμμετείχαν πολλοί  από το

λεκανοπέδιο Αττικής και έξι Προέδροι

Περιφερειακών Ενώσεων της χώρας.

Παρόντες οι υπουργοί Εσωτερικών,  Π.

Σκουρλέτης και ο πρόεδρος της

ΚΕΔΕ,  Γ. Πατούλης.

Παραδίδοντας τη μελέτη Κατηγοριο-

ποίησης των Δήμων στον υπουργό

Εσωτερικών,  ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α.

Γιώργος Ιωακειμίδης εξέφρασε την

ευχή «να αρχίσει σύντομα ένας εποι-
κοδομητικός διάλογος με βασικό ζη-
τούμενο την σύνθεση ενός
συναινετικού, παραγωγικού και ρηξι-
κέλευθου πλαισίου που θα δίνει ρεαλι-
στικές λύσεις δίχως όμως να
δημιουργεί προβλήματα στη λειτουρ-
γία των Δήμων.
...γιατί ενώ, όλοι, συνομολογούμε τα
τελευταία χρόνια ότι το ζήτημα είναι
σοβαρό και πρέπει να ανοίξει η συζή-
τηση για την επίλυσή του, μόλις τώρα
επιχειρείται ένα πρώτο σημαντικό
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση..»

Ο υπουργός Εσωτερικών, Π. Σκουρλέ-

της απαντώντας στον Πρόεδρο της

Π.Ε.Δ.Α., σημείωσε μεταξύ άλλων:

«αυτή η συζήτησή μας διευκολύνει να
εντοπίσουμε εκείνους τους τομείς
δράσης, παρέμβασης και παροχής
υπηρεσιών των δήμων – που διαφέ-
ρουν, ως προς τις ανάγκες αλλά και
τις δυνατότητες για κάθε δήμο, ανά-
λογα με το αν αυτός είναι αστικός,
αγροτικός ή ορεινός- αλλά και να
δούμε, πια, και σε εκείνες τις περιπτώ-
σεις που έχουμε «μειονεκτικές».

Η κατηγοριοποίηση σημαίνει αλλαγές

στα κριτήρια κατανομής των πόρων

προς την τοπική αυτοδιοίκηση, με τη

δημιουργία ενός νέου αλγόριθμου, ση-

μείωσε ο Υπουργός Π. Σκουρλέτης.

Πέντε οι προτεινόμενες 

κατηγοριοποιήσεις

Οι βασικές κατηγορίες για τη νομική

διαφοροποίηση των δήμων της Αττι-

κής είναι οι εξής:

Μητροπολιτικοί Δήμοι

Πρόκειται για δήμους Εθνικής ή και

Διεθνούς Εμβέλειας που αποτελούν

ταυτόχρονα και τους δήμους-πυρήνες

των μεγαλύτερων πολεοδομικών συγ-

κροτημάτων της χώρας, όπως για πα-

ράδεια η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. 

Οι μητροπολιτικοί δήμοι μπορούν να

έχουν πρόσθετες αρμοδιότητες που

στην υπόλοιπη χώρα ασκούνται από

κρατικές υπηρεσίες και κρατικά νομικά

πρόσωπα ή από τις Περιφέρειες

καθώς και όλες τις αρμοδιότητες που

προβλέπονταν από τον «Καλλικράτη»,

που η μεταφορά τους αναβλήθηκε το

2013. 

Μεγάλοι Δήμοι-διαδημοτικά κέντρα

Η κατηγορία αυτή των δήμων αναφέ-

ρεται σε πόλεις-υπερτοπικά κέντρα

(συνήθως και συγκοινωνιακοί κόμβοι)

που μπορούν να αναλάβουν και λει-

τουργίες υποστήριξης των γειτονικών

τους δήμων, με αυξημένο ποσοστό

πληθυσμού, όπως είναι οι μεγάλοι

Δήμοι της Αττικής (π.χ. Περιστέρι, Ζω-

γράφου κ.ά.).

Αστικοί Δήμοι

Αφορά το μεγαλύτερο μέρος των

δήμων της Αττικής. Οι δήμοι αυτοί

μπορούν  με δικό τους αίτημα να  ανα-

λάβουν από τις αρμοδιότητες που η

μεταφορά τους στην αυτοδιοίκηση

αναβλήθηκε το 2013.

Περιαστικοί και Αγροτικοί Δήμοι

Πρόκειται για μικρή κατηγορία στην

Αττική, αλλά για  μια ευρεία κατηγορία

δήμων στη χώρα. Οι δήμοι αυτοί συνή-

θως διαθέτουν μεγάλη έκταση,  εκτε-

ταμένο δίκτυο  δρόμων διαφόρων

κατηγοριών, το οποίο  συνεπάγεται

σημαντικό κόστος συντήρησης. 

Στην Αττική, ως περιαστικοί δήμοι μπο-

ρούν να χαρακτηριστούν οι δήμοι

Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Σαρωνικού, Λαυρεωτικής, Σπάτων-Αρ-

τέμιδος  και.

Μικροί Νησιωτικοί και Μικροί Ορεινοί

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μι-

κρούς νησιωτικούς και μικρούς πληθυ-

σμιακά ορεινούς δήμους.

Σημειωτέον ότι η υπαγωγή σε μια από

τις πέντε κατηγορίες των δήμων θα γί-

νεται εθελοντικά από τους ίδιους τους

δήμους με απόφαση του Δ.Σ. και στη

συνέχεια με πρόταση του υπουργού

θα εκδίδεται σχετικό Προεδρικό Διά-

ταγμα. 

Στα “σκαριά” κατηγοριοποίηση των Δήμων Ελλάδος
Μελέτη με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής  

Ο Δήμος 3Β συνεδριάζει

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης συνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Μαρτίου

στις 7 το βράδυ. με 16 θέματα. 

Μεταξύ τα 1, 2, 6 αφορύν Έγκριση μελέτης διαμόρ-

φωσης Ακτής Α’ Βούλας (κάμπινγκ Βούλας), Ακτής Β’

Βούλας. δυτ. παραλίας Αγ. Νικολάου  Βουλιαγμένης.

8. Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής για την Πράξη με τίτλο

“ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑ-

ΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”.

Λεπτομέρειες στο www.ebdomi.com προσεχή γεγονότα.
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Οι γυναίκες του μύθου και της ιστορίας, στην ποίηση και

στην ερωτική πράξη  είναι πολλές και ονομαστές. Είναι

όμως και οι άλλες οι Μήδειες οι εν ονόματι και πράξει σχε-

τικές’’, που συνεκλόνησαν  και τρομοκράτησαν τον αν-

δρικό πληθυσμό. Και αρχίζομε από τις Δαναϊδες.

Οι Δαναΐδες ήταν πενήντα και ήταν όλες κόρες γεννη-

μένες από πολλές γυναίκες τού Δαναού,  τού μυθικού βα-

σιλιά της Λιβύης. Ο Δαναός λοιπόν είχε δίδυμο  αδελφό

τον Αίγυπτο που βασίλευε στην Αίγυπτο. Και ο Αίγυπτος

είχε και αυτός πενήντα παιδιά αλλά  αγόρια,  που τα προ-

όριζε να παντρευτούν τις πενήντα κόρες του αδελφού

του. Ένας χρησμός όμως ήρθε να χαλάσει την αδελφική

σχέση, όταν προφήτευε ότι κάποιο από αυτά τα αγόρια -

ανίψια   θα σκότωνε όχι μόνο αυτόν τον Δαναό, αλλά   και

ολόκληρη την οικογένειά του. Έντρομος λοιπόν τότε ο

Δαναός, παίρνει τις   κόρες του τις πενήντα Δαναΐδες που

λέγαμε, και τις πηγαίνει  στο Άργος από όπου κρατούσε

καταγωγή “η προμήτωρ του”, δηλαδή η γιαγιά του η Ιώ.

Στην  πόλη του Άργους φτάνοντας  διεκδίκησε τη ρίζα του

και πέτυχε μάλιστα γρήγορα να γίνει  και βασιλιάς της! 

Ο Δαναός  πλέον  σαν βασιλιάς του Άργους, βλέπει με

φρίκη  ξαφνικά να καταφθάνουν τα πενήντα αγόρια του

αδελφού του, δηλαδή  οι “Αιγυπτιάδες” με την αξίωση να

πάρουν για γυναίκες τους τις δικές του  κόρες.  Ο Δαναός

τώρα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αποδέχεται  αναγκα-

στικά  το γάμο, αλλά και καταστρώνει με τη βοήθεια των

θυγατέρων του  το φονικό του σχέδιό. Την ημέρα του

γάμου, μετά το καθιερωμένο γλέντι και τη στιγμή της

ηδονικής έκστασης, οι κόρες κατά την πατρική εντολή του

Δαναού  βγάζουν μαχαίρια, “ξιφίδια” τα λέγανε τότε, και

εν ψυχρώ κατασφάζουν τους εν χαλαρώσει μνηστήρες.

Όχι όμως όλους γιατί κάποιοι, δύο από αυτούς,  ξέφυγαν

και γλύτωσαν.  Ο ένας γιατί αγαπήθηκε σφόδρα από την

Δαναΐδα  Ρόδη (ή Βεβρύκη)  τόσο που γοητευμένη  τον

άρπαξε και μαζί εξαφανίστηκαν  προς Ελλήσποντο. Ο

άλλος ο Λυγκεύς επειδή τον λυπήθηκε και τον πόνεσε η

Δαναΐδα Υπερμνήστρα όταν αυτός επάνω στη νυφική πα-

στάδα, ενώ μπορούσε δεν την άγγιξε σαρκικά. Και ο Λυγ-

κέας την άλλη μέρα, όταν έμαθε για το κακό που έγινε

στους δικούς του και είδε τα σφαγμένα κεφάλια των

αδελφών του ριγμένα στα πόδια του Δαναού,  και με υπε-

ρηφάνεια φερμένα από τις κόρες του, εξεμάνη τόσο που

σκότωσε τον Δαναό μαζί και τις κόρες του, αυτές τέλος

πάντων που του είχαν απομείνει, που είχαν απομείνει

πλην βεβαίως της Υπερμνήστρας την οποία πήρε  γυναίκα

του  και καθισμένος τώρα στο θρόνο του νεκρού  πατέρα

της γίνεται ο βασιλιάς του Άργους.  

Οι Δαναΐδες όμως μετά τον θάνατό τους τιμωρήθηκαν για

το φονικό τους έγκλημα αυστηρά. Ρίχτηκαν  στα Τάρταρα

όπου υποχρεώθηκαν  ολημερίς και ολονυχτίς να αντλούν

νερό από το πηγάδι  και να προσπαθούν με αυτό να γεμί-

σουν ένα πιθάρι, που δεν είχε πάτο. Εξ ού και το αλληγο-

ρικό “ες πίθον Δαναΐδων” ή “Δαναΐδων πίθον υδροφορείν”.

Και επειδή του ενός κακού, μύριοι μιμητές έπονται, ερχό-

μαστε και στο μύθο των Αμαζόνων. 

Οι Αμαζόνες ήταν ένας πολεμικός λαός που ζούσε κάπου

εκεί κοντά στη Φρυγία.  Στη μικρή τους κοινωνία  δεν ήταν

αποδεκτοί οι άνδρες και όσοι εξ αυτών υπήρχαν, επεβίω-

ναν ως δούλοι. Και αν κάποιος ξένος και περαστικός  άν-

δρας τύχαινε  και ξέπεφτε εκεί, αυτές τον κρατούσαν

μοναχά για την ερωτική δουλειά τους και μετά τον σκό-

τωναν,  όπως σκότωναν και όλα τα αρσενικά που γεννιού-

ταν από τη συνεύρεση αυτή ή και ενίοτε τον ξαπόστελναν

μαζί με αυτά.  Τα θηλυκά βρέφη όμως τα κρατούσαν. Έδε-

ναν μάλιστα πιεστικά το ένα στήθος τους για να κάνουν

να υποστρέψει και να  ατροφήσει ή και το ακρωτηρίαζαν

για να μην γίνεται εμπόδιο στη στόχευση του τόξου τους.

Από αυτό δε ετυμολογείται και το “α- μαζώνες”, δηλαδή

γυναίκες χωρίς τον ένα μαστό. Όπου δε πολεμούσαν οι

αμαζόνες ήταν τρομερές και η νίκη ήταν πάντοτε δίπλα

τους.  

Σε μια επιδρομή πάντως στην Αττική νικήθηκαν από τον

Θησέα και ο πρακτικός  Θησέας δεν έχασε  την ευκαιρία

και παντρεύτηκε τη μια από αυτές, που τη λέγανε μάλιστα

Αντιόπη.

Οι γυναίκες της Λήμνου πάλι ήθελαν να έχουν άνδρες,

αλλά επειδή  αυτές  βρωμούσαν  πολύ, κανείς δεν τις πλη-

σίαζε. Η δυσοσμία τους λέγεται πως ήταν απότοκη μιάς

κατάρας, μετά από μια προσβολή που είχαν κάνει στην

Αφροδίτη, επειδή  την περιφρονούσαν  όπως δεν θα

έπρεπε για  μια θεά.  Κατά κάποια άλλη εκδοχή φαίνεται

πως οι Λήμνιες μύριζαν άσχημα επειδή σαν  εργάτριες

δούλευαν  στα βυρσοδεψία της Θράκης.  Οι άνδρες τους

πάντως μη μπορώντας να αντέξουν τη βρώμα τους τις

απέφευγαν και  άρχισαν να αρπάζουν νεαρές γυναίκες

από τη Θράκη και να συνάπτουν ερωτικές σχέσεις μαζί

τους. Οι Λημνιάδες όταν το  κατάλαβαν αντέδρασαν φο-

νικά και  σκότωσαν όλους τους άνδρες του νησιού. Μόνο

η βασίλισσά τους η Υψιπύλη πρόλαβε και έσωσε  τον πα-

τέρα της τον Θόα τον οποίο και κρατούσε μυστικά κρυμ-

μένο. 

Στο θαλασσινό ταξίδι της το καράβι “Αργώ”, με τον Ιάσωνα

και τον Ηρακλή, κάποτε φτάνει  και αράζει στη Λήμνο.

Οι γυναίκες της Λήμνου, όταν είδαν την “Αργώ”  να πλη-

σιάζει και να αγκυροβολεί  τρόμαξαν.  Πήραν τα  όπλα,

φόρεσαν τις πανοπλίες των νεκρών συζύγων τους και πα-

ρατάχτηκαν στην ακτή σε θέση μάχης. 

Έκεί τότε από τη μεριά των Αργοναυτών βγήκε και μίλησε

μεσολαβητικά  ο Εχίων, με την βασίλισσα την Υψιπύλη,

λέγοντας πως αυτοί έρχονται ειρηνικά και χωρίς  κανένα

κακό σκοπό, παρά μόνο  για να ζητήσουν τρόφιμα για το

ταξίδι τους. Η Υψιπύλη δέχτηκε να τους εφοδιάσει με τρό-

φιμα και κρασί αρκεί,  να μην πλησιάσουν στην  πόλη της

Μυρίνης, και γίνει σφαγή. 

Τότε η  σοφή Πολυξώ, η γριά  τροφός δηλαδή παραμάνα

της Υψιπύλης είπε, πως η φυλή των Λημνίων  έτσι χωρίς

άνδρες που έχει μείνει, δεν πρόκειται να έχει ποτέ  δημο-

γραφικό μέλλον παρά μια καταδίκη γραμμένη για να

χαθεί.

Και κατέληξε πως μια τέτοια ευκαιρία για συνεύρεση σε-

ξουαλική με τέτοιους γεροδεμένους,  δηλαδή  πρωτόγονα

νταβραντισμένους ναύτες, δεν θα έπρεπε  ποτέ  να χαθεί,

άν ήθελαν να έχουν γερούς απογόνους.  Η Υψιπύλη  το

καλοσκέφτηκε, το συζήτησε και με τις άλλες, τις στερη-

μένες οργασμικά γυναίκες της Λήμνου,  και  (τί κάνει τε-

λοσπάντων κανείς για την πατρίδα  του!), πρότεινε σαν

κάτι τέτοιο και όντως  πραγματικά ξεδιάντροπο  στον Ιά-

σωνα: «το κορμί μου στο κρεβάτι σου και το βασίλειό μου
στα χέρια σου και οι γυναίκες του βασιλείου μου, σάρκες
στους ναύτες σου, αρκεί σαν άντρες εσείς με ορμές να
μας δείξετε τη δύναμή σας». Και εξήγησε πως στην

Λήμνο δεν υπήρχαν  άνδρες με όλες τις συνέπειες που

αυτό συνεπάγεται.  Και πως τους άνδρες τούς είχαν διώ-

ξει επειδή δήθεν τις κακοποιούσαν!  

Η πρόταση από τον Ιάσωνα που γλυκοκοίταζε την Υψι-

πύλη, έγινε αμέσως  αποδεκτή  και από τους ναύτες τούς

ιδρωμένους με ιαχές. Οι Λήμνιες  τότε οι στερημένες ορ-

γασμικά  ρίχτηκαν με ερωτική μανία  επάνω στους Αργο-

ναύτες και επειδή οι ναύτες οι γεροδεμένοι πρώτευσαν

στη βάσανο της δοκιμασίας, η κατάρα λύθηκε. Και  τότε

αυτές,  Ω! του θαύματος άρχισαν πλέον τα κορμιά τους

ελκυστικά να ευωδιάζουν. 

Από την ένωση αργοναυτών και γυναικών της Λήμνου

γεννήθηκαν πολλά παιδιά. Και ανάμεσα σε   αυτά ήταν του

Ιάσωνα που απέκτησε τον Εύνεο και τον Νεβρόφονο (ή

Διήφιλο και Θοάντα).

Ο Εύνεος όταν μεγάλωσε και έγινε βασιλιάς της Λήμνου

στα χρόνια του Τρωικού πολέμου ποτέ δεν έπαψε να

στέλνει άφθονο κρασί στους Έλληνες που πολεμούσαν. 

Οι Αργοναύτες καλοκάθισαν αρετά μέσα στην Μυρίνη, μέ-

χρις ότου ο Ηρακλής θυμωμένος,  πήρε το ρόπαλό του και

με το ζόρι  τους μάζεψε πίσω στο καράβι, για  να συνεχί-

σουν το ταξίδι  και την εκστρατεία που είχαν διακόψει. 

Αυτά για σήμερα.

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Γυναίκες ανδροκτόνοι,

στο Μύθο και 

στην Ιστορία
Δαναΐδες, Αμαζόνες, Λήμνιες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κέντρο Ερευνών

CSAP Professional Post-Graduate Program

Με Υποτροφίες - Χωρίς Δίδακτρα

Ημερίδα στο Project Management

AGILE and SCRUM as

Organizational «Change and Transformational»
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Θεοφάνης Γιώτης
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Αμφιθέατρο Συνεδρίων, ισόγειο, 
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Οι πρόγονοι των Ελλήνων, ως πρόδρομοι του ανθρώπινου

πολιτισμού, είχαν βάλει τις βάσεις σε όλες τις  επιστήμες

και τις τέχνες, ενώ με την αρχιγένεθλο γλώσσα τους γο-

νιμοποίησαν τον παγκόσμιο λόγο και σκόρπισαν το φως

της γνώσης στην ανθρωπότητα πριν πολλών χιλιετιών,

πριν το λιώσιμο των πάγων της Βορείου Ευρώπης!!!  Για

αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων, πρέπει να έχουμε υπ’

όψη μας ότι οι χρονολογίες στα βιβλία της ιστορίας είναι

συμβατικές και όχι πραγματικές, γιατί η ιστορία είναι συν-

δεδεμένη με γεω-πολιτικο-οικονομικά συμφέροντα και το

πρώτο θύμα της είναι η αλήθεια!!!

Η πιο πρόσφατη εποχή των παγετώνων στη Ευρώπη τελεί-

ωσε περίπου πριν 12.000 π.Χ., στο τέλος της Πλειστοκαί-

νου εποχής, τότε που ο ελλαδικός χώρος κατακλύστηκε

από τα νερά των λιωμένων πάγων, γεγονός που  συνέπεσε

με την βασιλεία του Έλληνα βασιλιά της Φθίας (Φθιώτιδας)

Δευκαλίωνα,  γιο του Τιτάνα Προμηθέα, που αντιπροσώ-

πευε  την Θεία Πρόνοια!   Ο Δευκαλίων (=μουσκεμένος),

είχε συγκεντρώσει σε ξύλινη κιβωτό όλα τα ένζωα όντα

και την οικογένειά του και μετά 9 ημέρες, όταν άρχισαν να

υποχωρούν τα νερά, η κιβωτός άραξε πάνω στο ιερό όρος

του Παρνασσού. Και  αυτός είναι ο δεύτερος κατακλυσμός,

που δέχθηκαν οι πρόγονοι των Ελλήνων, οι οποίοι ήταν οι

πρώτοι ταξιδευτές των πελάγων, γι’ αυτό ονομάστηκαν και

Πελασγοί. Όσοι δε σώθηκαν από τον κατακλυσμό αναμείχ-

θηκαν με τους Έλληνες που δημιούργησε ο Δευκαλίωνας

από τις πέτρες που πέταγε πίσω του και γίνονταν άντρες

και από τις πέτρες που πέταγε η γυναίκα του Πύρρα και γι-

νόταν γυναίκες. Αυτό φανερώνει την αυτοχθονία του Ελ-

ληνικού λαού, που ονομάστηκε λαός από την λέξη «λα»

που σημαίνει πέτρα, εξ ου και ΕΛ-ΛΑΣ, όπου ΕΛ= φως και

ΛΑΣ= πέτρα!!!

Ο πρώτος κατακλυσμός στον Ελληνικό χώρο έγινε όταν

βασιλιάς της Αττικοβοιωτίας ήταν ο Ώγυγος ή Ωγύγιος (=

πανάρχαιος)  και προέκυψε από υπερχείλιση του Κηφισού

ποταμού, ίσως από κάποιο ακραίο αστρικό φαινόμενο που

χρονολογείται πριν 20.000 χρ. από τον πρώτο κατακλυσμό

του Δευκαλίωνα, και έγινε όταν βασιλιάς  και ιδρυτής της

αρχαιότερης πόλης  - του Άργους - ήταν ο Φορωνέας,  νο-

μοθέτης και διοργανωτής της πρώτης κοινωνίας!! 

Ακολούθησε και τρίτος κατακλυσμός τον οποίον προκάλε-

σαν τα νερά του Εύξεινου Πόντου, που ήρθαν από τον Βό-

σπορο και φέρει το όνομα του Αρκάδα Δάρδανου του

ιδρυτή του Ιλίου και πατέρα του Τρώα, που έχτισε για

πρώτη φορά την Τροία. Διότι τα ευρήματα δείχνουν ότι η

πόλη χτίστηκε 7 ή 9 φορές, μετά από ισάριθμες καταστρο-

φές, μέχρι την τελευταία καταστροφή της που μας περι-

γράφει ο Θείος Όμηρος, ο μέγιστος Έλληνας  -‘Ιωνας επι-

κός!!

Ο πρώτος και μεγαλύτερος πολιτισμός της ανθρωπότητας

δεν θα μπορούσε να στηριχθεί αν δεν βασιζόταν πάνω σε

διηρημένο χρόνο!!

Γι αυτό οι Έλληνες χώρισαν το χρόνο σε δώδεκα μήνες και

αυτό διατηρείται μέχρι σήμερα με τη διαφορά ότι η χρονο-

λόγηση των ετών γινόταν με βάση τις Ολυμπιάδες!

Η αρχή του χρόνου ήταν μεταξύ της αλλαγής των εποχών

του Χειμώνα και της Άνοιξης εκτός από το Αττικό ημερο-

λόγιο, το οποίο άρχιζε μετά το Θερινό Ηλιοστάσιο στο

οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. Σημειωτέον ότι κάθε

περιοχή ή κάθε πόλη-κράτος του ελληνισμού είχε και το

δικό του ημερολόγιο με ξεχωριστά ονόματα!!!

Όταν εμφανιζόταν η Σελήνη (μήνη) στον ουρανό, δηλαδή

η Νέα Σελήνη, τότε άρχιζε και ο κάθε μήνας (σεληνιακός)

που είχε 29 ή 28 ημέρες (κοίλος μήνας) ή 30 ημέρες (πλή-

ρης μήνας) και οι αντιστοιχίες τους με τους σημερινούς

κατά προσέγγιση είναι οι παρακάτω γιατί οι ημερομηνίες

άλλαζαν αναλόγως της Νέας Σελήνης και άρχιζαν από τα

μέσα του ενός έως τα μέσα του επομένου σημερινού μήνα.

1) Εκατομβαιών 29 ημέρες μέσα Ιουλίου – μέσα Αυγούστου 

2) Μεταγειτνιών 29 ημ. μέσα Αυγούστου- μέσα Σεπτεμβρίου 

3) Βοηδρομιών 30 ημ. Σεπτεμβρίου – μέσα Οκτωβρίου 4)

Πυανεψιών 28 ημ. Οκτωβρίου - Νοεμβρίου (οι τέσ-

σερις παραπάνω μήνες ήταν αφιερωμένοι στον Απόλλωνα)

5) Μαιμακτηριών 29 ημ. Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, αφιε-

ρωμένος   στο   Δία

6) Ποσειδεών 29 ημ. 10   Δεκεμβρίου -  9 Ιανουαρίου,

στον Ποσειδώνα

7) Γαμηλιών 28 ημ. Ιανουάριο  -   Φεβρουάριο αφιε-

ρωμένος στους Ιερούς γάμους του Δία και της Ήρας

8) Ανθεστηριών 30 ημ. Φεβρουάριος – Μάρτιος, Διόνυσο

9) Ελαφηβολιών 29 ημ. Μάρτιος   -  Απρίλιος  στην Άρτεμη

10) Μουνιχιών 29 ημ. Απρίλιος  -  Μάϊος στην Άρτεμη

11) Θαργηλιών 29 ημ.  Μάϊος  -  Ιούνιος στους Άρτεμη

και Απόλλωνα

12) Σκιροφοριών 30 ημ. Ιούνιος  - Ιούλιος στην Αθηνά. 

Το νέον έτος των Αθηναίων άρχιζε την 1ην του μήνα

Εκατομβαιώνος, που έπεφτε μετά το εαρινό ηλιοστάσιο

και κάθε δύο ή τρία χρόνια πρόσθεταν το μήνα Β΄Πο-

σειδεώνα.

Η ημέρα άρχιζε από την δύση του ήλιου και όχι από τα

μεσάνυχτα όπως αρχίζει σήμερα και ο μήνας Εκατομ-

βαιών άρχιζε πάντα μετά το θερινό Ηλιοστάσιο!!

Η πρώτη ημέρα κάθε μήνα ονομαζόταν «νουμηνία» και

ήταν αφιερωμένη στον Απόλλωνα!!

Το αττικό ημερολόγιο πήρε την τελική του μορφή το

430 π.Χ. από τον Μέτωνα που ήταν γεωμέτρης, αρχιτέ-

κτονας και αστρονόμος, ο οποίος όρισε τους πλήρεις

και κοίλους μήνες, καθώς και τα έτη στα οποία θα πρό-

σθεταν το μήνα Β΄ Ποσειδεώνα!!

Αργότερα το ημερολόγιο του Μέτωνα διορθώθηκε από

τον Κάλιππο και τον Ίππαρχο!!

Οι πρόγονοι των Ελλήνων άρχιζαν την εβδομάδα τους

με την Κυριακή που ήταν αφιερωμένη στο ζωοδότη

΄Ηλιο και την έλεγαν Απολλωνία ή Ηλιαία!! ( Sunday)

Η Δευτέρα ήταν αφιερωμένη στη Σελήνη ή Μήνη και

ονομαζόταν Σεληνία (Monday)

Η Τρίτη  ήταν αφιερωμένη στον Άρη και λεγόταν Αρεία

Η Τετάρτη ήταν αφιερωμένη στον Ερμή και λεγόταν

Ερμία. Η Πέμπτη  ήταν αφιερωμένη στον Δία  και λεγό-

ταν Δία ή Διώνη

Η Παρασκευή ήταν αφιερωμένη στην Αφροδίτη και λε-

γόταν Αφροδιτία (Venerdi από το Venere= Αφροδίτη

στα Ιταλικά), και το Σάββατο ήταν αφιερωμένο στον πα-

τέρα του Δία τον Κρόνο, και λεγόταν Κρονία και στα Αγ-

γλικά λέγεται Saturday από την λέξη Saturn που

σημαίνει Κρόνος και η λέξη Σάββατο βγαίνει από την

Εβραϊκή λέξη Σαβαώθ που έτσι έλεγαν οι Εβραίοι τον

Κρόνο και σήμερα δοξάζουμε το Θεό με το όνομα του

Κρόνου όταν κάνουμε επίκληση στην εκκλησία με το

όνομα του Θεού «ΣΑΒΑΩΘ»!!!

Από τους Έλληνες πήραν τα ημερολόγια, τα οποία δέ-

χτηκαν πολλές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου, όλοι

οι μετέπειτα λαοί της Μεσογείου, της Μεσοποταμίας,

της Βορείου Αφρικής, της Ευρώπης και της Ασίας, οι

οποίοι  εκπολιτίστηκαν από τους Έλληνες και βλέπουμε

ότι, όταν οι Έλληνες υποδουλώθηκαν στην Ανατολική

Ρωμαϊκή αυτοκατορία, τους επιβλήθηκε η καινούργια

θρησκεία και υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τα ονόματα

των εβδομάδων, ενώ άλλοι λαοί της Ευρώπης κράτη-

σαν τα ελληνικά ονόματα, μεταφρασμένα στη γλώσσα

τους και αυτά χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα και χωρίς

να το θέλουν ή χωρίς να το ξέρουν εξυμνούν το Θεο-

φώτιστο αθάνατο ελληνικό μεγαλείο!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Ημέρα Γυναίκας

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας προχθές (8 Μάρτη) και το

Συμβούλιο της Επικρατείας της προσέφερε ένα

“δώρο”. Με την υπ’ αρ. 330/2018 απόφασή του, εφε-

ξής η γυναίκα σύζυγος θα μπορεί να υποβάλλει ηλε-

κτρονική ξεχωριστή φορολογική δήλωση του

εισοδήματός της, να εκδίδεται χωριστό εκκαθαρι-

στικό κλπ.

Το ίδιο βέβαια μπορεί να κάνει και ο σύζυγος, αλλά

όπως γνωρίζουμε οι γυναίκες, ακόμη και με δική τους

επιχείρηση, ήταν υποχρεωμένες να υποβάλλουν φο-

ρολογική δήλωση μέσω του συζύγου.

Άλλωστε το ΣτΕ δεν λειτούργησε αυτοβούλως, αλλά

εξέτασε προσφυγή ενός συζύγου, που την είχε κα-

ταθέσει από το 2016.

Ο Ηγέτης Πούτιν 

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν σε πρόσφατη συνάντηση

με εκπροσώπους περιφερειακών ΜΜΕ υπό την επω-

νυμία «Αλήθεια και Δικαιοσύνη» στο Καλινινγκράντ,

ρωτήθηκε ποιο ιστορικό γεγονός θα ήθελε να αλλά-

ξει. «Την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης»,

απάντησε χωρίς δισταγμό.

Αλλωστε σε ομιλία του το 2005 ο Πούτιν είχε χαρα-

κτηρίσει τη διάλυση της ΕΣΣΔ ως «τη μεγαλύτερη γε-
ωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα».

Για ...αριστερίζοντες 
αντιπατριώτες!!! 

«Η Πατρίδα αντιπροσωπεύει το ιερό και αδιαφιλονί-
κητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, κάθε ομάδας ανθρώ-
πων, ενώσεων, κοινοτήτων, εθνών, περιοχών, να
αισθάνονται, να σκέπτονται, να θέλουν και να δρουν
κατά τον τρόπο τους, και ο τρόπος αυτός είναι πάντα
το αναμφισβήτητο αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας
ιστορικής εξέλιξης».
Μ. Μπακούνιν (1814-1876) Ρώσος φιλόσοφος και υποστη-

ρικτής της αναρχικής θεωρίας.

Ονόματα μηνών και ημερών στο Αττικό ημερολόγιο!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Aνακύκλωση με ωφέλη

Αγαπητή Εβδομή και Συνδημότες

θέλω να σας μεταφέρω τις εμπειρίες μου. Για το

θέμα της δημιουργίας εργοστασίου διαχείρισης

απορριμμάτων.

Είμαι οδηγός απορριμματοφόρου περίπου είκοσι

χρόνια στο δήμο 3Β. Έχω δει εκτάσεις από τη λίμνη

Βουλιαγμένης έως τα Πηγαδάκια και τη Βάρη να γε-

μίζουν σε μερικά χρόνια και ο ΕΣΔΝΑ να ζητάει νέο

“κύτταρο”.

Στάδιο πρώτον: η Ανακύκλωση.

Πάρα πολλές φορές στο ξεκίνημα φορτία 8 ή 10-

τόννων μας τα επέστρεφαν από την ανακύκλωση

και τα πληρώναμε σαν οικιακά για να τα θάψουμε

στη χωματερή. Αντί να έχουμε το όφελος από τα

ανακυκλώσιμα, γιατί δεν ήταν καθαρά. Τώρα έχει

βελτιωθεί αρκετά η διαχείρισή τους.

Στάδιο δεύτερο: Εδώ και 2 - 3 χρόνια τα κλαδιά πρέ-

πει να είναι μόνο κλαδέματα, χωρίς χοντρούς κορ-

μούς, φοίνικες και άλλα. Αλλού πάνε τα κλαδιά

αλλού τα έπιπλα κλπ. Το επόμενο διάστημα ΔΕΝ ΘΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΜΑΤΕΡΗ.

“Η διαχείριση στην πηγή” σημαίνει ότι θα διαχωρί-

ζονται τόσο που θα εκμεταλευόμαστε τα πάντα.

Όσα είναι ανακυκλώσιμα, τα υπόλοιπα κομπόστ.

Δεν υποστηρίζω να γίνει μία χωματερή σε κάθε

πόλη. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΘΑΒΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ.

Οσο για την καθαρότητα της διαχείρισης ας δημι-

ουργηθούν επιτροπές, από ευαισθητοποιημένους

και εκπαιδευμένους δημότες να την ελέγχουν. Και

να ελέγχουν αν τα οφέλη από τη διαχείριση επι-

στρέφουν στους δημότες!

Από όλο τον κόσμο μαθαίνουμε ότι υπάρχει κέρδος

από τα απορρίμματα. Εμείς γιατί πρέπει να πληρώ-

νουμε για να τα θάβουμε και να πληρώνουμε και

πρόστιμο επειδή τα θάβουμε!

Να μη γίνει ΝΕΑ ΚΕΡΑΤΕΑ.

Επιθυμώ κάτι σύγχρονο με αυστηρές προδιαγρα-

φές, φίλτρα, έλεγχο κ.λπ.
AA.

Tα στοιχεία του γράφοντος παραμένουν στα γρα-
φεία της εφημερίδας.

σ.έκδοσης: O αναγνώστης θέτει το θέμα επί των

τύπων των ήλων. Η ενημέρωση και γνώση του πολίτη,

για την αξία της ανακύκλωσης, έπρεπε να είναι πρώ-

τιστο μέλημα, και εκάστου Δήμου και της Περιφέ-

ρειας. 

Και μάλιστα με κίνητρα και επιβραβεύσεις.  

Οι νέες ιδέες και οι εφαρμογές τους χρειάζονται

χρόνο και γνώση, εμπέδωση στη συνείδηση του πολίτη

ότι αυτό που πάει να γίνει είναι για το καλό όλων,

χωρίς αφορισμούς, ΜΑΤ, χημικά, ψεύδη και ...κωλο-

τούμπες. Ο πολίτης πλέον δεν εμπιστεύεται και έχει

δίκηο...

Σημειώνουμε δε ότι αν γίνει μονάδα διαχείρισης στα

3Β, με τους μπλε και καφέ κάδους να έχουν ανάμικτα

μέσα ανακυκλώσιμα και σκουπίδια, θα αποτύχει και το

εγχείρημα. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν

και οι δήμαρχοι και η Περιφερειάρχης. 

Το ιταλικό ριφιφί 
Ναπολέων Λιναρδάτος

Αν θέλεις να κλέψεις μια τράπεζα, για να βελτιώσεις τις πι-

θανότητες επιτυχίας το καλύτερο που μπορείς να κάνεις

είναι να έχεις τον δικό σου άνθρωπο εντός της τραπέζης.

Οι Ιταλοί, έχοντας τον κ. Ντράγκι πρόεδρο της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας, μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να

«μεταφέρουν» προς Ιταλία μεριά περί τα 319 δισεκατομμύ-

ρια ευρώ, μέσω της λεγόμενης «πολιτικής ποσοτικής χα-

λάρωσης». Παρεμπιπτόντως, οι ιταλικές τράπεζες και

γενικώς οι Ιταλοί πωλούν τα ιταλικά ομόλογα που οι άλλοι,

εμμέσως πλην σαφώς, αγοράζουν και τοποθετούν τα

έσοδα σε χώρες, όπως η Γερμανία και το Λουξεμβούργο. 

Οι Ιταλοί μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει το ακριβώς αντί-

θετο από αυτό που «κατέκτησε» ο κ. Τσίπρας με την περή-

φανη και ηρωική διαπραγμάτευση... Ενώ ο κ. Τσίπρας

διαπραγματεύτηκε Μνημόνιο χωρίς λεφτά, οι Ιταλοί κατά-

φεραν λεφτά χωρίς Μνημόνιο! Η ιταλική όπερα με την επω-

νυμία «Ιταλική Οικονομική Τραβιάτα», ή απλά

«παραστρατισμένη», φαίνεται ότι θα γίνει ακόμα πιο ενδια-

φέρουσα αν οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν για τις εκλο-

γές που γίνονται σήμερα. Χωρίς να έχει γίνει ιδιαίτερα

αντιληπτό στην Ελλάδα, οι λεγόμενες «λαϊκιστικές» δυνά-

μεις στη γειτονική χώρα έχουν προσχωρήσει σε αυτό που

εδώ ονομάζεται «μνημονιακή εθνική στρατηγική»: «Αντί να

φάμε τα μούτρα μας με μια αλλαγή νομίσματος, γιατί να

μην προσπαθήσουμε να έχουμε τους υπολοίπους της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης να πληρώνουν τη διατήρηση της υπάρ-

χουσας πολιτικής τάξης στην εξουσία;» Εντός του ευρώ,

λοιπόν, αλλά με τους όρους που επιθυμεί το ιταλικό πολι-

τικό κατεστημένο, πότε της συμβατικής και πότε της παρ-

δαλής έκδοσης. 

Η ευρωπαϊκή νομισματική ένωση βασίζεται σε δύο εξίσου

επιζήμιες ψευδαισθήσεις: Οι μεν του Βορρά ελπίζουν ότι

κάποια στιγμή θα καταφέρουν να εκσυγχρονίσουν και να

επιβάλουν δημοσιονομική πειθαρχία στις χώρες του Νότου.

Οι του Νότου έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα είναι αιωνίως

πολιτικά βιώσιμη η μεταφορά, έμμεσα και άμεσα, πλούτου

από τον Βορρά στον Νότο. Κάποια στιγμή αυτές οι ψευδαι-

σθήσεις θα έρθουν σε ευθεία σύγκρουση και, όπως έχει

συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις νομισματικής ένωσης στο

παρελθόν, αυτό θα είναι και το τέλος του κοινού νομίσμα-

τος. 

Το 2019 η Ιταλία θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει μέρος

του χρέους της, που θα πλησιάζει ως μέγεθος το 1/5 της

ιταλικής οικονομίας - ένα αστρονομικό ποσό. Οι βόρειοι ήδη

θέλουν να καταργήσουν μια και καλή την πολιτική της πο-

σοτικής χαλάρωσης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα, η οποία επίσημα τελειώνει τον Σεπτέμβριο. Αν

αυτό συμβεί, τότε η Ιταλία θα έχει χάσει τον κύριο πελάτη

των ομολόγων της. Όσοι νόμιζαν ότι η όπερα με την επω-

νυμία «Το ευρώ» έχει τελειώσει ας περιμένουν καλύτερα

τις επόμενες σκηνές του έργου.

Από τον επικεφαλής του συνδυασμού “Σα-

ρωνικός 5+” Μανώλη Τσαλικίδη του

Δήμου Σαρωνικού, ελάβαμε ανακοίνωση

σχετική με την αποχέτευση του Δήμου.

Λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους δη-

μοσιεύουμε απόσπασμα. Επισημαίνουμε δε

ότι οι επιστολές - ανακοινώσεις κλπ. δεν

πρέπει να ξεπερνούν τη σελίδα Α4 με 12

γράμματα.

Γράφει μεταξύ άλλων η Ανακοίνωση:

Η δημοσιοποίηση της κοινής «απάντησης»

της Περιφέρειας Αττικής σε δική μου επι-

στολή, αλλά και του δημάρχου, ανάγκασαν

τον δήμαρχο να μας ενημερώσει για τις

επιστολές που το τελευταίο διάστημα έχει

ανταλλάξει με την Περιφέρεια, την ΕΥΔΑΠ

και αιρετούς από τον Πειραιά.

Το περιεχόμενο των επιστολών δεν προ-

σφέρει αισιοδοξία, αντίθετα προκαλεί την

νοημοσύνη μας.  

Μας προκαλούν τα παιχνίδια που παίζονται

σε βάρος του Δήμου μας, το θέατρο όλων

αυτών των «θεσμικών παραγόντων» που

μαζί σχεδιάζουν, σε συνεργασία υλοποι-

ούν και υποκριτικά αντιπαρατίθεντε.

Προκαλούν επίσης τα «κρυφά» σχέδια και

οι προδιαγεγραμμένες αποφάσεις που ήδη

διαφαίνονται.

Στην επιστολή του Δημάρχου προς την κα.

Δούρου τι να πρωτοθαυμάσουμε; 

Την «αποφασιστικότητα» και την «αγωνι-

στικότητά» του, τις «σκληρές» και «εύστο-

χες» ερωτήσεις του, ή την ευκολία του να

δεχθεί το οποιοδήποτε «επιχείρημα», φτά-

νει αυτό να δικαιολογεί τον αποκλεισμό

μας από την  Ψυτάλλεια;

Δυστυχώς δεν κρατάνε ούτε τα προσχή-

ματα. 

[...]

ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙΚΟ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ

Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ; 

ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΙΣΧΥΕΙ 

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΠΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ.

Ο Δήμος Σαρωνικού (από το όνομά του και

μόνο προκύπτει) με 25 περίπου χιλ. ακτο-

γραμμής είναι ο κατ΄ εξοχήν Δήμος που

βρέχεται και επηρεάζεται από τον Σαρω-

νικό κόλπο.

Το καθαρό νερό από το ΚΕΛ της Ψυτάλ-

λειας χύνεται σε αυτή τη θάλασσα και υπό

αυτήν την έννοια η λειτουργία του ΚΕΛ

της Ψυτάλλειας επηρεάζει, όχι μόνο τις

ακτές της Σαλαμίνας, του Πειραιά, της

Γλυφάδας, της Βούλας αλλά ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑ-

ΡΩΝΙΚΟΥ.

Γι΄ αυτό άλλωστε και η ρύπανση από το

τελευταίο ναυάγιο του πλοίου Αγ. Ζώνη

στην Σαλαμίνα αποδεδειγμένα επηρέασε

και το Δήμο Σαρωνικού.

Και ενώ λοιπόν στη θάλασσα του Σαρωνι-

κού αποχετεύεται όλο το Λεκανοπέδιο, η

βόρεια Αθήνα, η βόρεια Αττική, ακόμη και

Δήμοι της περιοχής με μέτωπο στον Ευ-

βοϊκό (!), ο μόνος που αποκλείεται ο Σαρω-

νικός !!.

Αυτό πράγματι κα. Δούρου είναι ταξικό

και άδικο. Ταξικό και άδικο είναι να εγκρί-

νονται το Κίτσι Κορωπίου, ο Γέρακας, η Αν-

θούσα, η Παλλήνη του Δήμου Παλλήνης

και πρόσφατα οι περιοχές Καπανδριτίου,

Πολυδενδρίου, Μικροχωρίου του Δήμου

Ωρωπού(!), οι οικισμοί Βαρνάβα του Δήμου

Μαραθώνα και όχι ο Σαρωνικός.

Και είναι ανεξήγητο, που ο δήμαρχος του

Σαρωνικού δεν αγωνίζεται γι΄ αυτή την

αλήθεια, δεν υπερασπίζεται τα δικαιώ-

ματά των συμπολιτών του;

[...]

Η «ΣΥΜΒΟΛΗ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Η

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣ ΔΟΥΡΟΥ.

Μετά το θέατρο της «αγωνιστικής προσπά-

θειας» για την Ψυτάλλεια, ήδη μας κατα-

κλύζουν με αρνητικές επιστολές και

δηλώσεις, δημιουργώντας το απαραίτητο

αρνητικό κλίμα.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Είναι τώρα η στιγμή ο Αντιπεριφερειάρχη

Αν. Αττικής και πρώην δήμαρχος Σαρωνι-

κού να αναλάβει πρωτοβουλίες. 

Η κρισιμότητα των περιστάσεων δεν αντέ-

χει νέα αδράνεια και κανείς δεν δικαιούται

(όταν μάλιστα δηλώνει ότι διαφωνεί) να

αφήνει τα γεγονότα να εξελίσσονται...

«ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 5+» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Ο «ΑΓΩΝΑΣ» ΠΑΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ 

ΚΑΙ ΟΙ «ΚΡΥΦΟΙ» ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ
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Πραγματοποιήθηκε η διεθνής έκθεση VerdeTec και το

συνέδριο VerdeTecForum2018 από 2 έως 4 Μαρτίου

στο MEC Παιανίας, με θέμα τις τεχνολογίες περιβάλ-

λοντος και την προσαρμογή στην Πράσινη και Κυ-

κλική Οικονομία, η οποία διοργανώθηκε υπό την

αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και του Τε-

χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στην έκθεση συμμετείχαν πολλοί Δήμοι, κάποιοι εκ

των οποίων βραβεύθηκαν για δράσεις που προσφέ-

ρουν ποιότητα στο περιβάλλον των ορίων τους. 

Στο πλαίσιο των Greek Green Awards 2018, βραβεύ-

θηκαν οι Δήμοι Σαρωνικού και Βάρης, Βούλας, Βου-

λιαγμένης.

Ο Σαρωνικός για το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση -

Αυτοματισμού του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού

Κοινόχρηστων Χώρων” και ο Δήμος 3Β για “Αρχιτε-

κτονική μελέτη για τον βιοκλιματικό βρεφονηπιακό

σταθμό”.

Βραβείο στο Δήμο Σαρωνικού

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου, ο Δήμαρχος Σαρωνικού,

Γιώργος Σωφρόνης πραγματοποίησε ομιλία με αντικεί-

μενο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων
και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέρ-
γειας», που δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Σαρωνικού.

Πρόκειται για το πρώτο έργο Σύμβασης Ενεργειακής

Απόδοσης στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει την εγ-

κατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τε-

χνολογίας – τύπου led – στο σύνολο της γεωγραφικής

έκτασης του Δήμου, τη λειτουργία συστημάτων τηλε-

διαχείρισης και προληπτικής συντήρησης, καθώς και την

πιλοτική λειτουργία εφαρμογών και υπηρεσιών Smart

Cities. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται συστή-

ματα έξυπνης στάθμευσης, διαχείρισης κάδων απορριμ-

μάτων, σημεία ελεύθερης πρόσβασης wi-fi και μέτρησης

κυκλοφοριακής ροής.

Ο Γ. Σωφρόνης, κατά την ομιλία του, παρουσίασε τις

προδιαγραφές και τη μέθοδο χρηματοδότησης του

έργου, τονίζοντας ότι «το κόστος της ενεργειακής ανα-
βάθμισης θα καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από τους
πόρους που αυτή θα μας εξοικονομήσει. Με λίγα λόγια,
δεν χρειάζεται να δαπανήσουμε ούτε ένα ευρώ από
νέους πόρους, για την πραγματοποίηση της επένδυσης.
Επιπλέον, εξασφαλίζοντας μηδενικές δαπάνες και για
τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος, απο-
κτούμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πόρους για
νέες επενδύσεις και έργα, αλλά για τη μείωση των αν-
ταποδοτικών τελών που πληρώνουν οι δημότες μας».
Αναφερόμενος στη διαδικασία υλοποίησης του έργου,

ο δήμαρχος επισήμανε ότι«πληρεί τις υψηλότερες προ-
διαγραφές νομιμότητας και διαφάνειας, εξασφαλίζον-
τας κατά απόλυτο τρόπο το συμφέρον του Δήμου και
των Δημοτών.»
To βραβείο του Δήμου Σαρωνικού παρέλαβε ο Δήμαρχος

Γ. Σωφρόνηε, από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ,  Γιώργο Πα-

τούλη.

Βραβείο στο Δήμο 

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Το βραβείο Greek Green Awards απέσπασε επίσης ο

Δήμος 3Β για την “αρχιτεκτονική μελέτη του βιοκλιμα-

τικού βρεφονηπιακού σταθμού, που σχεδιάζεται να ανε-

γερθεί στη Βούλα,  στο πλαίσιο των βέλτιστων

πρακτικών φορέων, για το περιβάλλον και την αειφορία,

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το βραβείο παρέλαβε, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος τόνισε

ότι η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία  διότι αφορά

τα παιδιά.

Ο βιοκλιματικός παιδικός σταθμός, πρόκειται να ανεγερ-

θεί επί των οδών Αλεξάνδρας και Ηρακλειδών στη

Βούλα, και τη μελέτη υπογράφουν οι αρχιτέκτονες Αγ-

γελική Αναγνωστοπούλου, Αλέξανδρος Αυλωνίτης και

Δημήτρης Ζούπας.

Το έργο έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια

Αττικής, αν και βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο,

αφού δεν έχει καν προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνι-

σμός.

Ο Δήμος 3Β παρουσίασε ένα εντυπωσιακό περίπτερο,

με  φωτιστικά LED, που έχει ξεκινήσει και τοποθετεί και

σε όλο το φωτιζόμενο δίκτυο του Δήμου. Το πρόγραμμα

φωτισμού διαθέτει και άλλα “έξυπνα” ρομποτικά στοι-

χεία παρακολούθησης συστήματος, συντήρησης κλπ.

Επίσης στο περίπτερο παρουσίασε ο Δήμος, τον τρόπο

συλλογής βιοαποβλήτων και τη δημιουργία εδαφοβελ-

τιωτικού που διανέμει στους κατοίκους, αλλά και δημο-

τικό φυτώριο με φυσικό γκαζόν και πολλά λουλούδια

εποχής.

Βραβείο και στο  Δήμο Παλλήνης

Το βραβείο, το οποίο παρέλαβε ο Δήμαρχος Θ. Ζούτσος,

αφορούσε στην πρωτοποριακή πλατφόρμα Follow

Green, την οποία λειτουργεί ο Δήμος.

Στη δήλωσή του ο Θανάσης Ζούτσος ανέφερε: “Οι δρά-
σεις που προωθούν την ανακύκλωση είναι προτεραι-
ότητα για τη δημοτική αρχή του Δήμου Παλλήνης. Η
βράβευση για το Follow Green αποτελεί ηθική επιβρά-
βευση της πρωτοποριακής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος
μας. Καλούμε όλους τους κατοίκους του Δήμου να συμ-
μετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια που είναι κοινή για
όλους μας».

Βραβεύσεις Δήμων στο 2ο Συνέδριο VerdeTec 

Το παρών έδωσαν και Δήμαρχοι των νοτίων προαστίων,
όπως ο Δήμαρχος Γρ. Κωνστανέλλος του δήμου 3Β, ο δή-
μαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης, ο δήμαρχος Π. Φαλήρου
Χατζηγάκης, ο Αλίμου Κονδύλης.

O δήμαρχος Παλλήνης Αθ. Ζούτσος με την αρμόδια αντι-
δήμαρχο Πόπη Ζινέλη.

O Δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης παραλαμβάνει το
βραβείο από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη.

Βραβείο στη ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ

Τιμητική διάκριση έλαβε και το Συλλογικό Σύστημα

Ανακύκλωσης Αποβλήτων, Εκσκαφών, Κατεδαφί-

σων και Κατασκευών ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ, της οποίας Δι-

ευθύνων σύμβουλος  και υπεύθυνος για την Αττική

είναι ο Δημήτρης Κιούκης, δημοτικός σύμβουλος

του Δήμου 3Β.
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Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκλη-

ρώθηκε στο Παρίσι συνάντηση εργα-

σίας του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της

Ε.Ε. για την Ιχθυοκαλλιέργεια στην Ευ-

ρώπη, με κύριο θέμα την Προώθηση της

Αειφόρου Ιχθυοκαλλιέργειας. Το Ινστι-

τούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχι-

πέλαγος» δεδομένης της εξειδίκευσής

του στην έρευνα των επιπτώσεων των

υπερεντατικών πρακτικών ιχθυοκαλ-

λιέργειας, έχει οριστεί μέλος του Γνω-

μοδοτικού Συμβουλίου, αποτελώντας

τον μοναδικό ελληνικό περιβαλλοντικό

φορέα που συμμετέχει σε αυτό.

Το Ινστιτούτο “Αρχιπέλαγος” βρίσκεται

σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό

Δίκτυο Seas at Risk, το οποίο συντονίζει

τις κοινές παρεμβάσεις των περιβαλλον-

τικών φορέων που συμμετέχουν στο

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Όπως αναφέ-

ρει η Belen Quintana, εκπρόσωπος του

Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος στο Γνωμοδο-

τικό Συμβούλιο, «κοινός μας στόχος
είναι η προώθηση πρακτικών ιχθυοκαλ-
λιέργειας που είναι πραγματικά αειφό-
ρες και βιώσιμες (περιβαλλοντικά και
κοινωνικά), αλλά και η καταπολέμηση
της υπερεντατικής ιχθυοκαλλιέργειας
που προκαλεί σημαντική επιβάρυνση
στα οικοσυστήματα, τους θαλάσσιους
πόρους, την αλιεία και τον τουρισμό,
παράγοντας χαμηλής ποιότητας προ-
ϊόντα».

Η ιχθυοκαλλιέργεια ως πρακτική έχει

τις ρίζες της στα αρχαία χρόνια, όμως

με τον τρόπο που υλοποιείται στην Ελ-

λάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες -

ακολουθώντας πρότυπα διαχείρισης

οικονομολόγων και όχι τα πρότυπα

των ιχθυοτρόφων - έχει καταλήξει να

αποτελεί άλλη μία προβληματική βιο-

μηχανική πρακτική στην Ελλάδα. Εν-

δεικτικό είναι ότι αν και πολλοί

αποκαλούν την ιχθυοκαλλιέργεια

"βαριά βιομηχανία της Ελλάδας", οι με-

γαλύτερες εταιρείες του κλάδου έχουν

χρέη στις τράπεζες που προσεγγίζουν

το 1 δις ευρώ και βρίσκονται πλέον υπό

τραπεζική διαχείριση, έχοντας λάβει τα

προηγούμενα χρόνια δεκάδες εκατομ-

μύρια επιδοτήσεων από πόρους της

Ε.Ε.

Ευτυχώς όμως υπάρχουν και στην Ελ-

λάδα οι λίγες λαμπρές εξαιρέσεις μι-

κρότερων εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας

που ακολουθούν ορθές πρακτικές, παρά-

γουν ποιοτικά προϊόντα και διατηρούν

πολυάριθμες θέσεις εργασίας σε περιο-

χές όπου οι εναλλακτικές απασχόλησης

είναι περιορισμένες. Δέχονται όμως τον

αθέμιτο ανταγωνισμό από εταιρείες των

οποίων επενδυτικές πρακτικές βασίζον-

ται στη συσσώρευση χρεών που έπειτα

μετακυλύουν στις τράπεζες ή το δημό-

σιο, ενώ συχνά πωλούν τα προϊόντα

τους σε τιμές κάτω του κόστους, με απο-

τέλεσμα να ακυρώνουν κάθε βιώσιμη

επένδυση και προσπάθεια.

Οι επιπτώσεις αυτών των υπερεντατι-

κών πρακτικών ιχθυοκαλλιέργειας είναι

πολυεπίπεδες περιβαλλοντικά, οικονο-

μικά και κοινωνικά. Το Ινστιτούτο Αρχι-

πέλαγος, έχοντας ως προτεραιότητα

την προστασία των θαλασσών, μέσα

από τη συμμετοχή του στο Γνωμοδο-

τικό Συμβούλιο της Ε.Ε. για την Ιχθυο-

καλλιέργεια στην Ευρώπη, στοχεύει με

γνώμονα τον ρεαλισμό και την ισορρο-

πία, να προωθεί μορφές ανάπτυξης της

ιχθυοκαλλιέργειας που δεν θα προκα-

λούν αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό

αποτύπωμα το οποίο σήμερα, σε πολ-

λές περιοχές, υποβαθμίζει τις θάλασ-

σές μας.

Θοδωρής Τσιμπίδης 
Διευθυντής, Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προ-

στασίας «Αρχιπέλαγος»

σ.έκδοσης: Επειδή έχουμε βρεθεί στις θά-

λασσες με ιχθυοκαλλιέργεια και έχουμε δει

την καταστροφή που επέρχεται, ευχόμαστε

και ελπίζουμε το γνωμοδοτικό όργανο “Αρ-

χιπέλαγος” να προκαλέσει την ισορροπία

στις θάλασσές μας, για να απολαμβάνουμε

και ψάρια και καθαρά θαλασσινά νερά.

Προστατευόμενα Λιβάδια Ποσειδωνίας. Ένα παραγωγικό, υγιές λιβάδι (αριστερά) Ένα

υποβαθμισμένο από παρακείμενη ιχθυοκαλλιέργεια (δεξιά)

Ιχθυοκαλλιέργεια και υπερεντατική πρακτική
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ

«Παρά πάντα δέ ταῦτα, ὅπερ ἐστίν ἱεροπρεπέστατον,
ἐθίζειν τούς παῖδας τῷ τἀληθῆ λέγειν· τό γάρ ψεύδε-
σθαι δουλοπρεπές καί πᾶσιν ἀνθρώποις ἄξιον μι-
σεῖσθαι καί οὐδέ μετρίοις δούλοις συγγνωστόν».

(Πλούταρχος, 50-120, “Περί παίδων αγωγής”, 14c)

(= όμως παρ’ όλα αυτά και αυτό να έχουμε στο νου, γιατί

του ταιριάζει απόλυτος σεβασμός, να συνηθίζουμε τα παι-

διά - τους μαθητές - να λένε την αλήθεια· γιατί το ψέμα

είναι δουλικό/χαμερπές και αξίζει όλοι οι άνθρωποι να το

μισούν και ούτε σε δούλους καν κάπως μετριοπαθείς/υπο-

φερτούς, να το επιτρέπουν).

«Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν
την Αλήθεια, γιατί δε θέλουν να καταστρέψουν τις ψευ-
δαισθήσεις/αυταπάτες τους».

(Φρειδερίκος Νίτσε, 1844-1900)

«Ψεύδεσθαι ἀνελεύθερον, Ἀλήθεια γενναῖον».
(Απολλώνιος ο Τυανεύς, 15-98, Επιστολή 83,1)

(= το να λέει κανείς ψέματα είναι χαρακτηριστικό δουλο-

πρεπούς ανθρώπου, ενώ η Αλήθεια ταιριάζει σε γενναίο

στο φρόνημα άντρα).

Από τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν

Διονυσίου Σολωμού (1798-1857)

146 Από στόμα οπού φθονάει,

παλληκάρια, ας μην πωθεί,

πως το χέρι σας κτυπάει

του αδελφού την κεφαλή.

147 Μην ειπούν στον στοχασμό τους

τα ξένα έθνη αληθινά.

Εάν μισούνται ανάμεσά τους

δεν τους πρέπει Ελευθεριά.

ΣΧΟΛΙΟ: Προφητικοί όσο και τραγικοί οι στίχοι του εθνι-

κού μας ποιητή  αλλά, δυστυχώς, εμείς οι Νεοέλληνες

δεν τους ενστερνιστήκαμε, γι’ αυτό και συνεχίζουμε να

είμαστε διχασμένοι και δουλωμένοι στους ξένους δυνά-

στες, χωρίς να έχουμε από δαύτους απαλλαγεί από ιδρύ-

σεως του ελληνικού κράτους το 1830 μέχρι και σήμερα.

Αλλά ούτε και τη γνωστή, επαναστατική και τολμηρή

ρήση του “το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι
αληθές” εγκολπωθήκαμε, ώστε να ξεχωρίζουμε το ψέμα

από την αλήθεια, για να μην μας κοροϊδεύουν και μας

απατούν.

«Αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να πά-
ψουμε να σερνόμαστε προς τα πίσω».

(Πέτρος Ιωαννίδης)

«Πηγή γάρ καί ρίζα καλοκαγαθίας τό νομίμου τυχεῖν παι-
δείας».

(Πλούταρχος, 50-120, “Περί παίδων αγωγής”, 7c)

(= Γιατί πηγή και ρίζα της ανθρώπινης τελειότητας είναι

η απόκτηση της μόρφωσης που πρέπει, της υποδειγματι-

κής,  δίκαιης, ανθρωπιστικής).

Ο Γιώργος Σεφέρης (1900-1971) χαρακτηρίζει τον στρα-

τηγό Μακρυγιάννη (1797-1864): «Η μόρφωση και η παι-
δεία που δηλώνει ο Μακρυγιάννης δεν είναι κάτι ξέχωρο
ή αποσπασματικά δικό του. Είναι το κοινό κτήμα, η ψυχική
περιουσία μιας φυλής, παραδομένη για αιώνες και χιλιε-
τίες από γενιά σε γενιά από ευαισθησία σ’ ευαισθησία.
Κατατρεγμένη και πάντα ζωντανή, αγνοημένη και πάντα
παρούσα - είναι το κοινό χτήμα της Μεγάλης Λαϊκής Πα-
ράδοσης του Γένους». (Γ. Σεφέρης, Δοκιμές, Εκδ. Ίκαρος, Αθή-

ναι 1981, 4η).

Κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύρραξης ο οπλαρχηγός

Νικήτας Σταματελόπουλος (1787-1849) - Νικηταράς ή

Τουρκοφάγος - στέλνει στον Μακρυγιάννη απειλητικό μή-

νυμα: «μου παραγγέλνει (ο Νικήτας) ότι θα ‘ρθη και θα με
πάγη κυνηγώντας ως τη Ρούμελη και όπου θα με πιάση,
θα σκίση τα νεύρα των ποδαριών μου να με κρεμάση ανά-
ποδα...».
Η απάντηση του Μακρυγιάννη εκπλήσσει: «Εγώ του είπα
να κοπιάση! Κι αν τον πιάσω εγώ, δεν θα του κάμω αυτά!
Θα φάμε και θα πιούμε μαζί, ότ’ είναι αγαθός αγωνιστής
και πατριώτης».

Ο Μακρυγιάννης ούτε μια στιγμή δεν παρασύρεται από κά-

ποιο μίσος ή οργή. Ο Νικήτας είναι αντίπαλος όχι εχθρός.

Τους συνδέει το κοινό βίωμα, το νόημα που δίνουν μαζί στη

ζωή. Σημειωτέον ότι στην αρχαιότητα υπήρχε σαφής διά-

κριση μεταξύ εναντίου, εσωτερικού ομοεθνούς εχθρού, και

εχθρού που ήταν ο εξωτερικός εχθρός, ο αλλοεθνής, ο βάρ-

βαρος, ο μη ομιλών την ελληνικήν γλώσσα.

Μακάρι κι εμείς από σήμερα να υιοθετήσουμε τη στάση

και τη θέση του ήρωα - αγωνιστή της ελληνικής επανά-

στασης του 1821.

Ο Ενωτικός Λόγος του Δημοκρατικού 

Κλεόκριτου προς τους ολιγαρχικούς

«Κλεόκριτος δέ ὁ τῶν µυστῶν κῆρυξ, µάλ᾽εὔφωνος
ὤν, κατασιωπησάµενος ἔλεξεν...
Πρός θεῶν πατρῴων καί µητρῴων καί συγγενείας
καί κηδεστίας καί ἑταιρίας, πάντων γάρ τούτων
πολλοί κοινωνοῦµεν ἀλλήλοις, αἰδούµενοι καί
θεούς καί ἀνθρώπους παύσασθε ἁµαρτάνοντες εἰς
την πατρίδα, καί µή πείθεσθε τοῖς ἀνοσιωτάτοις
τριάκοντα, οἵ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν
πλείους ἀπεκτόνασιν Ἀθηναίων ἐν ὀκτώ µησίν ἤ
πάντες Πελοποννήσιοι δέκα ἔτη πολεµοῦντες.
Ἐξόν δ᾽ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ πολιτεύεσθαι  οὗτοι τόν
πάντων αἴσχιστόν τε καί χαλεπώτατον καί ἀνο-
σιώτατον καί ἔχθιστον καί θεοῖς καί ἀνθρώποις
πόλεµον ἡµῖν πρός ἀλλήλους παρέχουσιν. Ἀλλ᾽εὖ
γε µέντοι ἐπίστασθε ὅτι καί τῶν νῦν ἐφ᾽ἡµῶν
ἀποθανόντων οὐ µόνον ὑµεῖς ἀλλά καί ἡµεῖς ἔστιν
οὕς πολλά κατεδακρύσαµεν.

(Ξενοφών, 430-355, “ΕΛΛΗΝΙΚΑ”, βιβλίο 2ο, κεφ. 4 § 20-22).

Διδάσκεται στην Α’ Λυκείου αλλά δεν εξετάζεται, γιατί

αναφέρεται στις ολέθριες συνέπειες του εμφυλίου πολέ-

μου μεταξύ Αθηναίων και Πελοποννησίων.

Ο λόγος του είναι πάντα επίκαιρος και διαχρονικός και

μας διδάσκει πως άνθρωποι με κοινή κουλτούρα/παιδεία,

κοινά ιδανικά και κοινούς αγώνες δεν πρέπει να καταφεύ-

γουν σε ενέργειες που καταργούν την έννοια της Πατρί-

δας και της Δημοκρατίας. Είναι το πιο διδακτικό

κεφάλαιο/ενότητα από τα “ΕΛΛΗΝΙΚΑ” του Ξενοφώντα

και θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο αποφυγής των εμ-

φυλίων συγκρούσεων, σπαραγμών, που εμείς οι Έλλη-

νες δεν πρέπει ποτέ να τους ξεχνάμε, αν θέλουμε να μην

τους ξαναζήσουμε.

Αἰδούµενοι καί θεούς καί ἀνθρώπους παύσασθε
ἁµαρτάνοντες εἰς την πατρίδα.

(= σεβόμενοι και τους θεούς και τους ανθρώπους σταμα-

τήστε να κάνετε κακό στην πατρίδα).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ύστατη έκκληση του ιεροκήρυκα των Ελευσινίων μυστη-

ρίων προς τους οπαδούς των ολιγαρχικών να σταματή-

σουν να βλάπτουν την πατρίδα και να εγκαταλείψουν

τους τριάκοντα τυράννους. Ο εμφύλιος πόλεμος χαρα-

κτηρίζεται με (4) επίθετα υπερθετικού βαθμού ως αἴσχι-

στος, χαλεπώτατος, ἀνοσιώτατος και ἔχθιστος και θεοῖς
και ἀνθρώποις, διότι δημιουργεί εκατόμβες νεκρών

συμπολιτών τους για την ικανοποίηση των προσωπικών

και κομματικών τους συμφερόντων.

Η λέξη “πατρίς” έχει ευρύτερο νόημα. Δεν περιορίζεται

στην υλική και θεσμική διάσταση της πόλης - κράτους,

αλλά επεκτείνεται στο σύνολο των αξιών οι οποίες ενώ-

νουν τους Αθηναίους πολίτες. Οι αξίες, στις οποίες έγ-

κειται η ουσία της έννοιας “πατρίς” είναι: Η κοινή

καταγωγή (ομόφυλον), οι συγγενικοί δεσμοί (όμαιμον),

οι φιλικοί δεσμοί (ομότροπον), η υπακοή στον άγραφο

ηθικό νόμο αλλά και στο γραπτό νόμο της κοινωνίας

(ομόθρησκον). Όποιος πολίτης περιφρονεί τις αξίες

αυτές αδικεί και βλάπτει την πατρίδα του. Ο Ξενοφών διά

στόματος του Κλεοκρίτου δίνει ένα περιγραφικό ορισμό

της έννοιας της πατρίδας.

Ο ενωτικός του λόγος βρήκε ανταπόκριση για εθνική συμ-

φιλίωση και ειρηνική συνύπαρξη. Το τέλος της τυραννίας

πρόβαλε κάτι παραπάνω από βέβαιο. Ο δρόμος προς την

αποκατάσταση της δημοκρατίας είχε ήδη ανοίξει.

Εμείς οι νεότεροι οφείλουμε να διδαχτούμε από το λόγο

του για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη και υπο-

στούμε τις ολέθριες συνέπειές τους.

―――――――

Φιλοτησία από το θηλυκό του επιθέτου φιλοτήσιος-ία -ιον = ο ενέ-

χων φιλότητα, φιλική σχέση και διάθεση, ο προκαλών φιλότητα, ο

φιλικός, ο ευάρεστος. Ευχετική πρόποση για συμπότη φίλο. Πρό-

ποση μετά το δείπνο χάριν της φιλίας. Φιλοτησία κύλιξ = το ποτήρι

για τη φιλική πρόποση, αφιερωμένο στη φιλία “φιλοτησίαν δέ
τήνδε σοι προπίομαι” (= κάνω πρόποση και πίνω στην υγειά σου).

Ομόνοια, σύμπνοια, ενότητα, ομοψυχία.

Εχθροτησία από την εχθρότητα. Εχθρική διάθεση, εχθροφροσύνη,

εχθροπάθεια, απέχθεια, μίσος, διχόνοια, διχασμός. Νεοπαγής λέξη

σχηματισθείσα υπ’ εμού εκ διαμέτρου αντίθετη προς την φιλοτησία.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Σαν σήμερα, 8 Μαρτίου, συμπληρώνονται 1603 χρόνια

από την απάνθρωπη δολοφονία (8.3.415) της Ελληνίδας

φιλοσόφου Υπατίας από φανατισμένο όχλο χριστιανών.

Είναι η Πρώτη Γυναίκα Νεοπλατωνική, Μαθηματικός και

Αστρονόμος. Σε μια εποχή όπου η γνώση ήταν απαγορευ-

μένος καρπός για τις γυναίκες, αυτή διατηρούσε σχολή

Μαθηματικών, Φυσικής και Αστρονομίας στην Αλεξάν-

δρεια, στην οποία φοιτούσαν σπουδαστές όλων των θρη-

σκευτικών δογμάτων, όπου και η ίδια συγχρόνως δίδασκε.

Μόλις στις αρχές του 20ού αιώνα επετράπη στις γυναίκες

να σπουδάζουν και να μορφώνονται! Η Υπατία αποτελεί

σύμβολο της Επιστήμης και της Γνώσης, γι’ αυτό και η

8η Μαρτίου θα πρέπει να είναι αφιερωμένη σ’ αυτήν.

ΓΥΝΗ (γίγνομαι) = ΖΩΗ (ζή - ω) = ΕΥΑ (ευοί - ευάν, βακ-

χική πρόποση προς υγείαν) = ΠΑΝΔΩΡΑ (παν + δώρον).

Ο Νίκος Καζαντζάκης αγαπούσε και εκτιμούσε υπερβο-

λικά τη γυναίκα, γι’ αυτό και την ενέταξε στα τετραθέ-

μελα του κόσμου τούτου: ΨΩΜΙ - ΚΡΑΣΙ - ΦΩΤΙΑ -

ΓΥΝΑΙΚΑ. 

“Υπάρχει μια γυναίκα στην αρχή κάθε μεγαλουργήμα-
τος” (Ονορέ ντε Μπαλζάκ, 1799 - 1850).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιλοτησίας*

ἄρχεσθαι
&

Ἐχθροτησίας*
παύεσθαι
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Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία και χαλά-

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy για

τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. 

Θεραπευτική προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης - Reju-

vance - Facial Manipulation για πρόσωπο με ειδικές

τεχνικές για μείωση των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.com

Την Τετάρτη 28/2/18, το σχολείο μας, 2ο ΓΕΛ Βούλας,

και συγκεκριμένα τα δύο τμήματα της Β’ Λυκείου, στο

πλαίσιο των εκπαιδευτικών εκδρομών, πραγματοποίησε

προγραμματισμένη επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο

του Κεραμεικού, με αφορμή τη διδασκαλία του Επιτα-

φίου του Περικλέους.

Τους μαθητές συνόδευαν η υποδιευθύντρια του σχο-

λείου κυρία Χρ. Ευαγγελάτου (φιλόλογος), η κυρία Αγ-

γελική Νικολάου (φιλόλογος), ο κύριος Γ. Μάλλιος

(φυσικός) και ο κύριος Πέτρος Ιωαννίδης (φιλόλογος)

που έχει διδάξει επί 25 χρόνια σ’ αυτό το σχολείο και

προσφέρθηκε να μας κάνει την περιήγηση.

Ο κύριος Ιωαννίδης  μάς έκανε μία μοναδική ξενάγηση

σε έναν από τους πιο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους

της Αθήνας. Το Νεκροταφείο και το Μουσείο του Κερα-

μεικού.

Πρόκειται για ένα ανοιχτό Μουσείο, που βρίσκεται στην

οδό Πειραιώς στη συνοικία Γκάζι. Περιλαμβάνει ταφικά

μνημεία που χρονολογούνται από την εποχή του χαλ-

κού. Ο Κεραμεικός ήταν ουσιαστικά το νεκροταφείο της

αρχαίας Αθήνας σχεδόν μέχρι και τον 6 μ.Χ. αιώνα. Σώ-

ζονται δε σε πολύ καλή κατάσταση πάρα πολλά αγάλ-

ματα, αγγεία, αφιερώματα των ανθρώπων στη μνήμη

των αγαπημένων τους.

Στον εξωτερικό χώρο είδαμε τα αντίγραφά τους, ενώ τα

αυθεντικά φυλάσσονται μέσα στο χώρο του μουσείου.

Με συγκίνησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπόρεσα να

έρθω σε επαφή με δημιουργήματα της ανθρώπινης τέ-

χνης που χρονολογούνται τόσες χιλιάδες χρόνια πριν.

Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι ο ανθρώπινος πόνος σε

όλες τις ιστορικές περιόδους εκδηλώνεται με τον ίδιο

τρόπο.

Ο θάνατος είναι μια κατάσταση πολύ σκληρή, δεν είναι

εύκολο ο άνθρωπος να συμφιλιωθεί μαζί του. Ανεξάρ-

τητα από την εποχή, τη θρησκεία, την οικονομική και κοι-

νωνική κατάσταση και την κοινωνική θέση. 

Είναι ένας χώρος που συστήνω ανεπιφύλακτα να τον

επισκεφθούν  αν δεν τον έχουν επισκεφθεί ήδη -, όλοι

όσοι γοητεύονται από την παρακολούθηση της πορείας

του ανθρώπου ανά τους αιώνες και τα δημιουργήματά

του. Αφού συνδυάζει πολύ σημαντικά αρχαιολογικά ευ-

ρήματα με εξαιρετική τη θέα του Λυκαβηττού.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται η Επιτύμβια στήλη του

Δεξίλεω (394/3 π.Χ.)

Το επιτάφιο ανάγλυφο στήθηκε στη μνήμη του νεαρού

Δεξίλεω από τον δήμο Θορικό (Λαυρεωτική) της Αττι-

κής, που έπεσε στη μάχη κοντά στην Κόρινθο το 394/3

π.Χ.  Χαρακτηριστική είναι η αφιερωματική επιγραφή,

στην οποία για πρώτη φορά αναφέρεται, εκτός των

άλλων, το έτος γέννησης και θανάτου του νεκρού (επί

Τεισάνδρου και Ευβουλίδου άρχοντος αντίστοιχα).

Ο Δεξίλεως απεικονίζεται σε σκηνή μάχης, κατά την

οποία – σύμφωνα με την επιγραφή – βρήκε τον θάνατο

πολεμώντας στην πρώτη γραμμή. Παριστάνεται έφιπ-

πος, ορθώνοντας το άλογό του ορμητικά πάνω από τον

πεσμένο στο έδαφος εχθρό, εναντίον του οποίου υψώ-

νει δόρυ, που δεν σώζεται στις ημέρες μας. 

Δήμητρα Μανουσάκη, 
μαθήτρια Β’ Λυκείου του 2ου ΓΕΛ Βούλας

Κεραμεικός: Μια μοναδική εμπειρία Κατεδάφιση αυθαιρέτων

στην παραλία του Χάρακα

Λαυρεωτικής

Σε συνέχεια του καθαρισμού των ακτών της Λαυρεωτικής,

ο Δήμος προχώρησε στην κατεδάφιση των αυθαίρετων κα-

τασκευών στα Πολυβολεία, που βρίσκονται στην παραλία

του Χάρακα. Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου και της ΔΑ-

ΝΕΤΑΛ εκκένωσαν όλους τους χώρους των Πολυβολείων

που είχαν μετατραπεί σε «υπνοδωμάτια εξοχικών κατοι-

κιών»!!!

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προειδοποιεί ότι θα σταθεί αμείλικτα

απέναντι σε καθέναν, ο οποίος θα παραβιάσει το φυσικό

αγαθό της ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες. 

Οπως δήλωσε ο δήμαρχος Δημ. Λουκάς, σε όλη την ακτο-

γραμμή της περιοχής της Λαυρεωτικής υπάρχουν δεκάδες

πολυβολεία από το 2ο παγκόσμιο πόλεμο, τα οποία ο

Δήμος σκοπεύει να αναδείξει εν ευθέτω χρόνω. 

Εργα οδοποιΐας στη Λαυρεωτική

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και

Δήμου Λαυρεωτικής ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο

για την κατασκευή του έργου «Οδοποιία Δήμου Λαυρεωτι-

κής» συνολικού προϋπολογισμού 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ).

Το θέμα εισηγήθηκε  ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Ατ-

τικής Πέτρου Φιλίππου. 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου του

Δήμου Λαυρεωτικής σε αστικές και εκτός σχεδίου περιοχές

με προτεραιότητα σε συνδετήριους δρόμους οικισμών.
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Ήταν το 1997, υπηρετώντας στην Ελληνική Πρεσβεία στο

Κίεβο της Ουκρανίας, με παράλληλη διαπίστευση στη Μολ-

δαβία, ενεστάλην από το ΥΠΕΞ, να μεταβώ στο Κισινιόφ

να επιδώσω μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης, και να ενη-

μερώσω το μολδαβικό ΥΠΕΞ για σοβαρό Ευρω-βαλκανικό

πολυμερές θέμα. Εκεί συνάντησα/γνώρισα τη μεγάλη Ου-

κρανή  ελληνίστρια, Ναταλία Κλιμένκο, καθηγήτρια ελλη-

νικής γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του

Κισινιόφ, η οποία μου μίλησε (είχα μια αμυδρή εικόνα του

θέματος) για τους “Δεκεμβριστές” λογοτέχνες της τσαρικής

Ρωσίας, περί τα 1818-1825.

Εν προκειμένω, πρέπει να παραδεχθούμε ότι, στη σύγχρονη

νεοελληνική ιστορική και γραμματολογική συνείδησή μας,

έχουμε ταυτίσει την έννοια του φιλελληνισμού της εποχής

εκείνης με κινήσεις και πράξεις έμπρακτης αγάπης και αφο-

σίωσης προς την Ελλάδα, από άτομα ή οργανώσεις σε χώρες

όπως η, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία κ.α αλλά όχι τόσο

στη Ρωσία.  

Με άγγιξε το θέμα, το έψαξα και διαπίστωσα ότι και αυτό

ήταν ακόμα μια ιστορική έκφραση φιλίας και πνευματικής

/ομόδοξης συγγένειας, μεταξύ Ρώσων και Ελλήνων το

οποίον και παρουσιάζω συνοπτικά και με αδρές γραμμές στο

φίλο αναγνώστη.   

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (1818-25)

Φεουδαρχισμός,νεποτισμός και διαφθορά χαρακτήριζε την

κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της Ρωσίας στις

αρχές του 19ου αιώνα. Δυστυχώς, οι νέες ιδέες, αλλαγές και

ανατροπές της γαλλικής επανάστασης είχαν βρει κλειστές

πόρτες στην τσαρική, με-σαιωνικά   οργανωμένη κοινωνία.

Η δουλοπαροικία, η υποχρεωτική στρατολόγηση, η πολιτική

ανελευθερία, η έλλειψη συντάγματος, να επισημάνουμε με-

ρικά, ήταν βασικοί λόγοι και αιτίες για την ανατροπή του

συστήματος. Η σταδιακή αστικοποίηση της κοινωνίας  συ-

νέβαλε τα μέγιστα στην ωρίμανση των κοινωνικο-πολιτικών

αλλαγών και στην αμφισβήτηση της καθεστηκυίας τάξης.

Φορείς και εκφραστές αυτών των κυοφορούμενων αλλαγών

θα ήταν μεμονωμένοι φωτισμένοι λόγιοι, κοσμοπολίτες δια-

νοούμενοι, αξιωματικοί που είχαν ταξιδεύσει στη Δ.Ευρώπη

και γενικά άνθρωποι των τεχνών και γραμμάτων που είχαν

μπολιαστεί με τις φιλελεύθερες ιδέες του ευρωπαϊκού δια-

φωτισμού.

Στο πνεύμα αυτό της κοινωνικο/πολιτικής ανανέωσης, γεν-

νήθηκε και αναπτύχθηκε το πρώτον στην Αγία Πετρούπολη,

το κίνημα των Δεκεμβριστών, το οποίο αργότερα μετασχη-

ματίσθηκε και συγκροτήθηκε σε μυστικές ενώσεις στη Β.

και Ν. Ρωσία με την ονομασία, Ένωση της Σωτηρίας ή το

Κοινό Καλό (1818). 

Οι Δεκεμβριστές ήταν Ρώσοι λόγιοι, λογοτέχνες-ποιητές,

ευρωπαϊστές, με κλασική παιδεία· προέρχονταν και ανήκαν

στην τάξη των ευγενών και διακατέχονταν από τη θέληση

και την ιδέα να ανατρέψουν τη δομή της φεουδαρχικής τσα-

ρικής Ρωσίας. Η επαναστατική τους δράση άρχισε και εκ-

δηλώθηκε στην Αγία Πετρούπολη, στις 14 Δεκεμβρίου 1825,

προσπαθώντας δυναμικά να εμποδίσουν την ορκωμοσία του

νέου Τσάρου Νικόλαου Β`με τη συμμετοχή χιλιάδων λαού

και στρατιωτών, αλλά δυστυχώς, λόγω οργανωτικών τακτι-

κών λαθών της ηγεσίας των εξεγερθέντων, το εγχείρημα

απέτυχε ολοσχερώς. Ως εικός, ακολούθησε μεγάλη κλίμακα

αντιποίνων κατά των Δεκεμβριστών, με συλλήψεις, εκτελέ-

σεις, απαγχονισμούς και πολυετείς εξορίες στη Σιβηρία και

άλλα μέρη της Ρωσίας.

Το κίνημα των Δεκεμβριστών άφησε την ιστορική και πολι-

τική του παρακαταθήκη στη Ρωσία, την οποία αξιολόγησε

ο Λένιν, χρόνια μετά, τονίζοντας ότι οι  “Δ” απετέλεσαν την

αρχή του επαναστατικού κινήματος στη Ρωσία. 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ως είναι γνωστόν, συγχρόνως με την ίδρυση της Φιλικής

Εταιρείας στην Οδησσό το 1814 αλλά και πολύ πριν,  είχε

αναπτυχθεί και εδραιωθεί ένα ισχυρό φιλελληνικό ρεύμα

που διαπερνούσε όλα τα κοινωνικά στρώματα της οργανω-

μένης Δ.Ευρώπης.Το ρεύμα αυτό ενισχύθηκε έτι περαιτέρω

με την έναρξη του επαναστατικού αγώνα στην Ελλάδα, το

1821, μάλιστα με υψηλού συμβολισμού συγκεκριμένων

πράξεων, πολιτικού, στρατιωτικού, πολιτιστικού κ.α χαρα-

κτήρα, οι οποίες υλοποιήθηκαν από μεμονωμένους φιλέλ-

ληνες ή οργανώσεις  του εξωτερικού. Δεν είναι του παρόντος

και δεν διαφεύγει της προσοχής μας ότι υπήρξαν και άλλοι

στρατηγικοί ευρωπαϊκοί λόγοι, ιδιοτελών πολιτικών θεωρή-

σεων της εποχής εκείνης, που επέβαλαν τη στήριξη του

αγώνα, καθόσον έτσι αποδυνάμωναν περαιτέρω “το Με-

γάλο Ασθενή”. 

Μέσα σ`αυτό το θετικό κλίμα, ήταν φυσικό η επανάσταση

του 1821 να γίνει δεκτή και να εμπνεύσει τους φιλελεύθε-

ρους διανοούμενους Ρώσους και ιδιαίτερα τα μέλη του νεο-

γέννητου κινήματος των Δεκεμβριστών. Έτσι ποιητές και

συγγραφείς  με χαρακτηριστικό τρόπο εκφράσθηκαν υπέρ

και ύμνησαν τις ηρωικές πράξεις των Ελλήνων αγωνιστών.

Η δε κυρίαρχη τότε, στη Ρωσία, ρομαντική αντίληψη της

κλασικής ελληνικής ποιητικής έκφρασης, αποκτούσε στους

κύκλους των ποιητών και λογίων αποκαλυπτικές διαστάσεις

που μεταφράζονταν σε ανοικτή υιοθέτηση και συμπαράταξη

με την εθνική επανάσταση.

Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, υπό την

πίεση της Ιεράς Συμαχίας, ο Τσάρος Αλέξανδρος δεν προ-

χώρησε αμέσως ανοικτά να υποστηρίξει την Ελλάδα και είχε

θέσει υπό “παρακολούθηση” ενέργειες και κινήσεις εμφα-

νώς προκλητικές υπέρ της επαναστατημένης Ελλάδος. Παρά

ταύτα, το ομόδοξο και η σε μεγάλο βαθμό κοινή ιστορική πο-

ρεία, Ρώσων και Ελλήνων, δημιούργησαν θετικό πνεύμα στον

κόσμο, αλλά και στην Ανώτατη Διοίκηση, που αργότερα εκ-

φράσθηκε με άμεση έμπρακτη συμμετοχή στην αίσια κατά-

ληξη του αγώνα και τη δημιουργία του ελληνικού Κράτους.    

ΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Ο σπόρος του φιλελληνισμού στη Ρωσία πάντα ήταν ζων-

τανός και περίμενε τις κατάλληλες, συγκυριακά, συνθήκες

να ανθίσει και καρποφορήσει, όπως με τα ορλωφικά, με

μορφές και εκφάνσεις της ορθοδοξίας, με την βυζαντινολα-

τρεία, την αγιοποίηση των κλασικών μορφών και με άλλες

εικόνες πνευματικής ταύτισης ή συγγένειας, με ό,τι ελληνικό

ή ελληνοπρεπές.

Η επανάσταση του 1821 ήταν πάλι ο κατάλληλος χώρος και

χρόνος να εκδηλωθεί η ιστορική ανταπόκριση του ρωσικού

λαού και ιδιαίτερα των πνευματικών ταγών του, που στην

προκειμένη κατάσταση, θα την εξέφραζε το κίνημα των Δε-

κεμβριστών.

Τα μεγάλα ονόματα της ρωσικής διανόησης και ποίησης της

εποχής εκείνης, με κάθε τρόπο ύμνησαν την επανάσταση,

φροντίζοντας συγχρόνως να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε

πιθανή σύνδεση των θέσεών των, με τις εσωτερικές πολιτι-

κές εξελίξεις.

Συναφώς, θα πρέπει να σημειωθεί με ιστορική αντικειμενι-

κότητα, χωρίς αυτό να μειώνει την ιδιαιτερότητα του θέμα-

τος, ότι η φιλελληνική ποίηση δεν ήταν εύκολα προσιτή

στον πολύ κόσμο, καθόσον τα ποιήματα και τα άλλα έργα,

κυκλοφορούσαν ως χειρόγραφα και σε περιορισμένο

αριθμό αντιτύπων.

Στο επίκεντρο του ρωσικού φιλελληνισμού ήταν, πριν και

μετά την επανάσταση, ο μεγάλος Αλεξάντρ Πούσκιν (1799-

1837). Λόγω των φιλελεύθερων γενικά ιδεών του εξορί-

σθηκε από τον Τσάρο, το1820 στον Καύκασο και μετά στο

Κισινιόφ της Μολδοβλαχίας. Εκεί συνδέθηκε με ιδιαίτερους

δεσμούς με τους επικεφαλής της ακμάζουσας ελληνικής κοι-

νότητας όπως, τον Α.Υψηλάντη, τον Κ.Κατακουζηνό, τον

Μ.Σούτσο και άλλους επιφανείς φιλικούς και στην Οδησσό

και παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις του επαναστατικού

αγώνα. Με συχνές επιστολές και προσωπικά μηνύματα ενη-

μέρωνε τα άλλα μέλη των “Δ” και τους παρότρυνε να βοη-

θούν την Ελλάδα με όποιο τρόπο μπορούσαν, ενώ τα

φλογερά του ποιήματα παραμένουν παρακαταθήκη πνευμα-

τικής αφοσίωσης και αναγνώρισης. Όπως, ενδεικτικά: 

“Πιστή Ελληνίδα μου μη κλαις”…,”Ελευθερία σε σένα εμ-
πρός”, …”πάλι από τη δόξα έχουμε στεφανωθεί” και άλλα

πολλά. Συναφώς, έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε ότι η στενή

του σχέση με τον Ι.Καποδίστρια και η μεσολάβησή του,

στον Τσάρο, τον “γλίτωσε” από την επώδυνη και ίσως μοι-

ραία εξορία στα βάθη της Σιβηρίας, όπως έγινε με  άλλους

Δεκεμβριστές.

Ιδιαίτερη πνευματική και ψυχολογική αίσθηση προκάλεσε

στους “Δ” η μορφή και η αυτοθυσία του Βύρωνα στο Με-

σολόγγι το 1824, που τον μεταμόρφωσε, στα μάτια των Δε-

κεμβριστών, σε αρχαίο σύμβολο κάλους, θάρρους, ύφους

και ποιητικής τελειότητας.

Τα επιφανή στελέχη στην Α. Πετρούπολη και αλλού συνέ-

χισαν παρά τα περιοριστικά μέτρα εναντίον των, να ενθαρ-

ρύνουν το φιλελληνικό ρεύμα και πνεύμα στη Ρωσία, μέχρι

και επέκεινα του 1825, όταν η εξέγερσή των επνίγη στο αίμα

και πολλά στελέχη εξουδετερώθηκαν, φυσικώ τω τρόπω ή

άλλως. Εν προκειμένω, αξιοσημείωτο είναι, ότι πολλοί από

τους “Δ” που μαρτύρησαν ή εξορίσθησαν, ήταν συμμαθητές

στο λύκειο Τσάρσκογιε Σέλο της Α.Πετρουπολης. 

Σταχυολογούμε ενδεικτικά:

Ο αρχηγός των “Δ” Κόντρατ Ριλέγεφ (1795-1826), σκοτώ-

θηκε κατά την εξέγερση, ύμνησε τον Βύρωνα, με ποιήματα

όπως: “Ο ΄θάνατος του Μπάυρον…Η ελληνική ωδή»…κ.α,

ενώ ο Βίλχελμ Κιουχελμπέκερ (1797-1846) ,διπλωμάτης

στο Παρίσι το 1821, έδινε διαλέξεις και έγραφε άρθρα και

ποιήματα “Ελληνικό τραγούδι”… “Αχάτης” κ.α και απε-

τράπη την τελευταία στιγμή από την οικογένειά του, να μην

πάρει το δρόμο για την Ελλάδα και γίνει ο πρόδρομος του

Βύρωνα. Ξεχωριστή ήταν η συμβολή του ελληνικής κατα-

γωγής (η μάνα του από τη Ζάκυνθο) Βασίλη Καπνίστ

(1768-1833), που έζησε και έδρασε στην Οδησσό, όπου ως

ποιητής και δραματουργός έγραφε και παρότρυνε τους Ρώ-

σους να βοηθήσουν την επαναστατημένη Ελλάδα: “Ωδή στη
σκλαβιά” … “αιχμάλωτος Έλληνας” κ.ά.

Μεγάλη και η προσφορά του Φιοντόρ Γκλίνκα (1786-

1880), που έπλεξε αισθαντικά, αλλά και παραδειγματικά στο

επικό ποίημά του “Πολεμικός θούριος των Ελλήνων” το τρί-

πτυχο της ελληνικής ιστορίας (παρελθόν-αιώνες σκλαβιάς-

ανάσταση). Με το δικό του τρόπο ο Βλαδίμηρος Ραγέφσκι

(1795-1872), αν και φυλακισμένος στην Α.Πετρούπολη για

ανατρεπτική δράση (1822), με ανοικτή επιστολή του “Προς
τους φίλους στο Κισινιόφ”, προτρέπει όλους να φωτισθούν

από το εωθινό φως της ελληνικής επανάστασης, ενώ ο

Π.Κατένιν (1792-1856) που επέζησε των διώξεων του 1826

ευρισκόμενος σε εξορία, τραγούδησε αργότερα τη σύσταση

του ελληνικού κράτους, το 1830, με το ποίημα “Ο Ποιητής
και η Μούσα”. 
Υπάρχει μια πλειάδα ακόμα εκλεκτών ποιητών που χρωμά-

τισαν την εποχή τους και πλουτήσαν το πάνθεον των Ρώσων

φιλελλήνων, που αγάπησαν και ύμνησαν ό,τι ελληνικό και

κλασικό, όπως, ο Ιβαν Κοζλόφ, ο Ορέστ Σόμοφ, ο Ντιμί-

τρι Βενέβιτοφ, ο Β.Γρεγκόριεφ κ.ά πολλοί.   

Κλείνοντας αυτό το σύντομο ιστορικο-ποιητικό επιμνημό-

συνο αφήγημα των εμπνευσμένων Δεκεμβριστών φιλελλή-

νων, αξίζει να σημειωθεί και συγκρατηθεί, η κατά ένα τρόπο

επανάληψη του φαινομένου, όταν έναν σχεδόν αιώνα αργό-

τερα (περί το 1910), στους ίδιους ιστορικούς χώρους, με πα-

ρόμοιους πρωταγωνιστές, το απάνθισμα της ρωσικής

ποίησης, ποιητές όπως, η Α.Αχμάτοβα, ο Μ.Κούζμιν, ο

Ο.Μάντελσταμ, ο Μ.Γκιουμίλιοφ, η Μ.Τσβετάγιεβα κ.α…

συνεπαρμένοι και εμπνευσμένοι από το κλασικό ελληνικό

κάλος και λόγο, ίδρυσαν ένα όμιλο ποιητών/λογίων και τον

ονομάτισαν  με την ελληνική λέξη “Ακμή”, θέλοντας έτσι

να δηλώσουν την επιστροφή στις κλασικές αξίες και έχουν

καταγραφεί στην ιστορική γραμματεία ως “Ακμεϊστές”

Χρίστος Κοντοβουνήσιος, π.Πρέσβυς  

“Δεκεμβριστές”
Οι Ρώσοι φιλέλληνες ποιητές και το 1821
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή  Εκπαιδευτή 
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχα-
νικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων  ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων
του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή  Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.
1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου  ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος  Ηλεκτρο-
λογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκι-
νήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων
Αυτοκινήτων ή  Τεχνιτών  Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής
ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ή
Β΄κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγ-
γελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή
ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει),  γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει),  γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον  οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος  υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργα-
στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-
δαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει), γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980
απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργα-
στηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο-
δαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει),  γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' ή C κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελ-
ματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών της Περιφέρειας  στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της
άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος
και απαιτούνται από την ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του
ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της δια-
δικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην
οποία να αναφέρονται: • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
• Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)

• Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και
να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.
Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης. 
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης
άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βε-
βαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
• η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
• η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρ-
χικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λι-
χτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κα-
τηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 
β)   Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,  
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών
ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής
ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή  Ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας
υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολο-
γισμό και εμπειρίας.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι  θέσεις  δεν καλυφθούν  από υποψηφίους  με τα ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 
β)     Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ)  Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος  σχολής της αλλοδαπής. 

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδη-
γού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον οι  θέσεις  δεν καλυφθούν  από υποψηφίους  με τα ανωτέρω προσόντα)
α)  Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 
β)     Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ)   Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή  ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής  του
Ν.Δ. 580/1970  ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000
της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της πα-
ραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον οι  θέσεις  δεν καλυφθούν  από υποψηφίους  με τα ανωτέρω προσόντα)
α)   Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B΄ τάξης Δ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου
(Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της
υπ΄αριθ.οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (*), 
β)     Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, 
γ)  Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000  της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι  (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω
άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).
(*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν
αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας
από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.  Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο
κριτήριο της εμπειρίας.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  Για τα  θερμικά μηχανήματα  γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/12.01.1976/τ.Α’). 
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λι-
χτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κα-
τηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6,  άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016_ ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι
υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης), για να γίνουν δεκτοί
πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

103, 104, 105  Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕ-
ΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Δημοσίευση της ανακοίνωσης:  Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα
τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες
του Νομού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην
εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορι-
σμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017» να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213
1319188.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύ-
θυνση: Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου & Σκοπελίτη 1, Τ.Κ. 190 03 – Μαρκόπουλο, απευθύνοντάς την στo
Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλικής Σωτηρίου ή κας Βασιλικής Πέπελη (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20118 ή 22990-20135)
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φά-
κελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκρι-
μένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν
επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο
αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τε-
λευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη ερ-
γάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.  
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Δια-
γωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύ-
θυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες
→ Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
Θέσης σύμβασης ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 Δι/νση Καθαριότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μαρκόπουλο Μεσογαίας (με κάρτα ψηφιακού 8 μήνες 3
ταχογράφου)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 Διεύθυνση Καθαριότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μαρκόπουλο Μεσογαίας Έργου (Εκσκαφέας-Φορτωτής) JCB 8 μήνες 2
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 Δι/νση Καθαριότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μαρκόπουλο Μεσογαίας (πλήρωμα απορριμματοφόρων) 8 μήνες 15
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
104 Δι/νση Καθαριότητας 

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μαρκόπουλο Μεσογαίας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 8 μήνες 9
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
105 Δι/νση Καθαριότητας Μαρκόπουλο Μεσογαίας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 8 μήνες 2

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μαρκόπουλο,13-12-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 21972
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΔΙ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πλατεία Δημοσθ. Σωτηρίου
Τ.Κ.: 190 03 Μαρκόπουλο
Πληροφορίες: Βασιλική Σωτηρίου
Τηλέφωνο : 22990 – 20118
Fax: 22990 – 24009
e-mail: vsotiriou@markopoulo.gr

(Περίληψη) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ
1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟ-
ΓΑΙΑΣ, έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28
Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.
4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4.Τις διατάξεις του άρθρου 48 του

Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις».
5.Την υπ' αριθμ. 84/24-03-2017 Από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί
προγραμματισμού προσλήψεων προσω-
πικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου έτους 2017, για τις υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου. 
6.Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27667/10345/25-
04-2017 Εισηγητική Έκθεση της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για
πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο
Εσωτερικών.
7.Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. οικ.17349/25-05-
2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών (ΑΔΑ: 60ΕΑ 465ΧΘ7-6Η4) με την
οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων,  η
πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου, σε υπηρεσίες ανταπο-
δοτικού χαρακτήρα του Δήμου
Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
8.Το υπ’ αριθμ. Πρωτ.  14488/29-5-2017
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού
με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα, προς το Δήμο Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας.
9.Την υπ΄ αριθμ. 386/11-12-2017 Από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί
καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων

προσωπικού που θα προσληφθεί με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ έως οκτώ (8)
μήνες, για τις ανταποδοτικού χαρα-
κτήρα υπηρεσίες του Δήμου.
10.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρε-
σίας (ΦΕΚ 788/τ.Β΄/10-06-2005) του
Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και
την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 21951/12-12-2017
(Ορθή Επανάληψη) Βεβαίωση του Δη-
μάρχου περί ύπαρξης κενών θέσεων.
11.Την υπ’ αριθμ. 107916/38011/4-1-
2018 απόφαση νομιμότητας, της υπ’
αριθμ. 386/2017 απόφασης του Δ.Σ. του
Δήμου, του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής.
12.Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 651/11-1-2018
βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου περί ύπαρξης πιστώσεων για
τη δαπάνη της μισθοδοσίας του υπό
πρόσληψη προσωπικού της παρούσας
ανακοίνωσης. 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριανταενός (31)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών ανταποδοτι-
κού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκο-
πούλου Μεσογαίας,  που εδρεύει
στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας του
Νομού Αττικής και συγκεκριμένα
του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδι-
κότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με
τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):
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Ο Ε.Φ.Ε.Τ., συνεχίζοντας τους
ελέγχους για την προστασία
των καταναλωτών και της αυ-
θεντικότητας του Ελληνικού
Ελαιολάδου, εντόπισε δίκτυο
μη σύννομης διακίνησης νο-
θευμένου - μη ασφαλούς ελαι-
ολάδου. Ειδικότερα, η
Περιφερειακή Διεύθυνση του
Ε.Φ.Ε.Τ. Κεντρικής Μακεδο-
νίας, σε συνεργασία με τη
Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδο-
νίας που διεξήγαγε την χημική
ανάλυση, διαπίστωσε την εμ-
πορία προϊόντος το οποίο, ενώ
επισημαίνεται ως εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο, είναι

στην πραγματικότητα σπορέ-
λαιο τεχνητά χρωματισμένο,
άγνωστης προέλευσης.
Συγκεκριμένα πρόκειται για
προϊόν το οποίο επί της συ-
σκευασίας του φέρει τις ενδεί-
ξεις: «Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο» και «Produced and
packed by Spiliopoulos
George Chania Creta –
2012015/ AB – EL 40663 –
Ανάλωση κατά προτίμηση πριν
από 31-12-2019». 
Σημειώνεται ότι όλες οι ανω-
τέρω ενδείξεις είναι ψευδείς
και αποσκοπούν στην παρα-
πλάνηση των καταναλωτών.

Καλούνται όσοι έχουν ήδη
προμηθευτεί το ανωτέρω προ-
ϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να
μην το καταναλώσουν.

Οι καταναλωτές πρέπει να δια-
βάζουν την εττικέτα, που ανα-
γράφεται υποχρεωτικά ο
αλφαριθμητικός αριθμός έγκρι-
σης της μορφής EL-40.
ΕΦΕΤ τηλέφωνο 11717

18 ΣΕΛΙΔΑ - 10  MAΡΤΙΟΥ 2018                                                                                                                                                                                                     ΕΒΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»Διακίνηση νοθευμένου ελαιόλαδου

«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
«ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
―――――――――――――――――――――――――――――――――
Κ.Α. Έσοδα και εισπράξεις Προϋπολογισμός σε €
――――――――――――――――――――――――――――――――― 
0 Τακτικά έσοδα 290.459,00
1 (πλην 13) Έκτακτα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 0,00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 0,00
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 0,00
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. φορέων και Τρίτων 98.422,60
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 40.408,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 429.289,60

Κ.Α. Έξοδα και πληρωμές Προϋπολογισμός σε €
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 239.910,00
61 Αμοιβές τρίτων 11.000,00
62 Παροχές τρίτων 15.440,38
63 Φόροι – τέλη 100,00
64 Λοιπά γενικά έξοδα 27.020,00
65 Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 250,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 16.791,67
67 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 0,00
68 Λοιπά έξοδα 0,00
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε 7.604,95
82 Λοιπές αποδόσεις 98.422,60
85 Προβλέψεις 0,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71 Προμήθειες παγίων 250,00
73 Έργα 0,00
74 Μελέτες 0,00
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 0,00
9111 Αποθεματικό 12.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 429.289,60
- Ο ως άνω προϋπολογισμός ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 19/03-11-2017
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με ΑΔΑ ΩΕΟΡΟΡ3Ν-
ΓΡΝ και την υπ' αριθμ. 503/13-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης με ΑΔΑ 69ΟΕΩΨΖ-9ΩΗ και επι-
κυρώθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 102381/36048/21-02-2018 απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρ.159 του
Ν.3463/2006 και της παρ. 6 του άρθρ. 266 του
Ν.3852/2010.
Ο Προϊστάμενος Ο Πρόεδρος
Βασίλης Μανωλάτος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μαρκόπουλο  9-3-2018
Αρ. Πρωτ.    3612 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ
ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
39.984,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας, Διακηρύσσει συνοπτικό δια-
γωνισμό, με ενσφράγιστες
προσφορές και  με κριτήριο κατακύ-
ρωσης τη χαμηλότερη προσφορά
για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΙΑ-
ΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπο-
λογισμού δαπάνης 39.984,00€
πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την
υπ. αριθμ. 3/2018 θεωρημένη με-
λέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο
Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία Ν.

4412/2016 καθώς και τις λοιπές ερ-
μηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την  26η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018,
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 010:30πμ
– 11:00πμ (πέρας κατάθεσης προ-
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επι-
τροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή
νομικά πρόσωπα τα οποία καλύ-
πτουν τα ζητούμενα της υπ αριθμ
3/2018 μελέτης για τη μεταφορά
των 3332 τόνων οικιακών απορριμ-
μάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το κεν-
τρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημο-
σίων συμβάσεων ή από το γραφείο
προμηθειών του Δήμου και να ζητή-
σουν περισσότερες πληροφορίες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

στα καφέ, σε φούρνους, σε Δήμους
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

Eπιχειρήσεις που πρέπει

να βάλουν ΡΟS 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρη-

ματικότητας (ΕΣΕΕ) ενημερώνει για τις κατηγορίες

επιχειρήσεων που εντάσσονται στους 58 ακόμη κλά-

δους που υποχρεούνται από τις 11 Μαρτίου 2018 να

αποδέχονται πληρωμές μέσω χρεωστικών και πιστω-

τικών καρτών με τη χρήση τερματικού αποδοχής καρ-

τών (POS), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση

133473/2017, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως στις 11 Δεκεμβρίου 2017.

Σε αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι ακόλου-

θες δραστηριότητες (συνοπτικά):

«Ξυλουργικές εργασίες, κατασκευή στεγών, λιανικό

εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, χαλιών,

κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξει-

δικευμένα καταστήματα, λιανικό εμπόριο εφημερίδων

και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα,

φυτώρια, παλαιοπωλεία, υπηρεσίες μετακόμισης, θα-

λάσσιες και ακτοπλοϊκές, καθώς και αεροπορικές με-

ταφορές επιβατών, υπηρεσίες τροφοδοσίας για

εκδηλώσεις (catering), μεσιτικά γραφεία ακινήτων,

φωτογραφικές δραστηριότητες, δραστηριότητες

έρευνας, καθαρισμοί κτιρίων, εκμετάλλευση αθλητι-

κών εγκαταστάσεων, επισκευή ηλεκτρονικών ειδών,

ρολογιών, επίπλων και κοσμημάτων, αλλά και γρα-

φεία κηδειών».

Όσοι από τους επιχειρηματίες δεν τοποθετήσουν

POS κινδυνεύουν με πρόστιμο 1.500 €, το οποίο μει-

ώνεται στο μισό εφόσον πληρωθεί εντός μηνός από

την επιβολή του. Όσες επιχειρήσεις, αυτών των κα-

τηγοριών, είναι νεοσύστατες, προβούν συγκεκριμένα

σε έναρξη δραστηριότητας από τις 11 Φεβρουαρίου

2018 - 11 Μαρτίου 2018, έχουν περιθώριο να συμμορ-

φωθούν έως τις 11 Απριλίου 2018.

Τέλος, όσες επιχειρήσεις προβούν σε έναρξη δρα-

στηριότητας ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας

μετά την 11η Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμ-

μόρφωσης εντός μηνός από την έναρξη ή τη μετα-

βολή. Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέ-

χονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν

εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής, ενώ δεν

υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής που

έχουν εκδοθεί από τριμερές σύστημα πληρωμής.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

σία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ΖΗΤΑΕΙ
Κυρία ζητεί εργασία σε ηλικιωμένη κυρία όχι κατά-

κοιτη για συντροφιά, περιπάτους και εξωτερική εργα-

σία, στις περιοχές Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης,

Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα. Τιμές προσιτές.

Τηλ. 6949630593.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΘΗΝΑ - ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ.

2ΑΡΙ, 40 τ.μ., 5ου ορόφου, ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, 1 υπνοδωμά-

τιο, 1 καθιστικό, Ξεχωριστή κουζίνα, μπάνιο, πατάρι.

Μεγάλη βεράντα 40 τ.μ. με θέα. Διαθέτει τέντες, έχει

ελάχιστα κοινόχρηστα, και βρίσκεται 5 λεπτά από το

ΜΕΤΡΟ. ΟΧΙ ΜΕΣΙΤΕΣ. ΤΗΛ. 6977341792

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ι.Χ. αυτοκίνητο, σε καλή κατάσταση,

για μητέρα δύο παιδιών και τιμή από 1000 έως

4000 ευρώ. Τηλ. 210 8994.116.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή 

για τα παιδιά SOS 1056

Ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της

ΔΑΦΝΗΣ, το γένος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής  και η

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

και της ΕΛΕΝΗΣ το γένος ΜΥΛΩΝΑ που γεννήθηκε

στην Αθήνα και κατοικεί στον Πειραιά Αττικής, θα έλ-

θουν σε γάμο που θα γίνει στη Γλυφάδα.

ΓΑΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ,  28-02-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
της  49/2018  Απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας
με θέμα ‘Τροποποίηση του άρθρου 8
του κανονισμού ύδρευσης
(Αρ.Αποφ.Δ.Σ.135/1995) με  τίτλο
«Ασύνδετες παροχές», ως προς το
τμήμα του που αναφέρεται σε προ-
σωρινές διακοπές υδροδότησης ακι-
νήτων’.
Στο Κορωπί στις 28 Φεβρουαρίου
του έτους  2018  κατά την 5η Συνε-
δρίαση του,  το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Κρωπίας :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση του άρθρου 8 του
κανονισμού ύδρευσης  (Αρ. Αποφ.
Δ.Σ. 135/1995)
με τίτλο  «Ασύνδετες παροχές», ως

προς το τμήμα του που αναφέρετε σε
προσωρινές
διακοπές υδροδότησης  ακινήτων.  

Συγκριμένα  καταργούνται τα σημεία
του άρθρου 8 του κανονισμού  ύδρευ-
σης  που αναφέρονται σε "προσω-
ρινή" διακοπή της υδροδότησης
ακινήτου, για τους λόγους που ανα-
φέρονται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας, και αντικαθίσταται με τα
εξής κατά τα πρότυπα της ΕΥΔΑΠ :

1. Καταργήσεις παροχών.
Κατάργηση παροχής είναι η απομό-

νωση της παροχής από τον κρουνό
συνένωσης και η διαγραφή της από το
μητρώο πελατών της Υπηρεσίας
Ύδρευσης του Δήμου.
Στις παροχές χωρίς πολλαπλό διανο-
μέα (κολλεκτέρ), η κατάργηση
πραγμα¬τοποιείται με την απομό-
νωση της παροχής από τον κρουνό
συνένωσης με τον τροφοδοτικό
αγωγό του δικτύου ύδρευσης (όχι το
τουμπόραμα).

Στις παροχές με μικρό ή μεγάλο
πολλαπλό διανομέα (κολλεκτέρ),
πραγμα¬τοποιείται με απομόνωση

της παροχής με τοποθέτη¬ση ειδικού
εξαρτήματος (τάπας) στην ενσωμα-
τωμένη αναμονή (μούφα) του τουμπο-
ράματος  ή του αγωγού του
πολλαπλού διανομέα.
Οι παροχές καταργούνται σύμφωνα
με τα παραπάνω, στις εξής περιπτώ-
σεις:
α) κατόπιν γραπτής αιτήσεως του
ιδιοκτήτη του ακι¬νήτου.
Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος δεν ευ-
θύνεται για τις όποιες συνέπειες προ-
κύψουν στους ενδεχόμενους
ενοίκους ή χρήστες του ακινήτου από
την διακοπή της υδροδότησης.
β) Στην περίπτωση αναγκαστικής
απαλλοτρίωσης του ακινήτου λόγω
τροποποίησης του ρυμοτομικού σχε-
δίου κ.λπ.
γ) Σε περίπτωση υδροδότησης οικο-
δομής, που έχει κριθεί οριστικά με
απόφαση της αρμόδιας κατά νόμο
επιτροπής αυθαίρετη και κατεδαφι-
στέα, εφόσον ζητήσει τούτο η αρμό-
δια Πολεοδομική Υπηρεσία.
Η κατάργηση της παροχής περιλαμ-

βάνει και τις ερ¬γασίες αποξήλωσης
του φρεατίου μετά του καλύμ¬ματος
αυτού και αποκατάστασης του οδο-
στρώματος και του πεζοδρομίου, στην
πρότερα κατάσταση. Στην περίπτωση
κατάργησης παροχής εντός ειδικής
κατα-σκευής, αυτή γίνεται μέσω ειδι-
κής τάπας που τοπο¬θετείται και
σφραγίζεται στην μούφα του πολλα-
πλού διανομέα.
1) H δαπάνη για την κατάργηση παρο-
χής θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο
τέλος σύνδεσης που καταβάλει ο
υδρευόμενος, οπότε δεν υπάρχει
πρόσθετη χρέωση κατά την κατάρ-
γηση της παροχής για τον υδρευό-
μενο.
2) Η δαπάνη για την κατάργηση της
παροχής που προβλέπεται στην περί-
πτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
του ακινήτου, βαρύνει τον φορέα
υπέρ του οποίου έγινε η απαλλο-
τρίωση.

2. Διακοπή υδροδότησης.
Η διακοπή της υδροδότησης του ακι-

νήτου γίνεται με σφράγιση του μηχα-
νισμού διακοπής της παροχής.
Διακοπή της υδροδότησης πραγματο-
ποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις
του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε
διαφορετικές παροχές.
β) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις
του ακινήτου εί¬ναι συνδεδεμένες με
δίκτυο υδροδότησης άλλου φορέα ή
και με άλλη πηγή.
γ) Σε περίπτωση λαθραίας υδρολη-
ψίας. 
δ) Εφόσον υπάρχουν πάσης φύσεως
ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου.
ε) Εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυν-
σης του νερού της παροχής από ρυ-
πογόνες ουσίες.
στ) Σε περίπτωση εμπορίας νερού.
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προ-
βλέπεται από τις διατάξεις του παρόν-
τος κανονισμού και την σύμβαση
μεταξύ Δήμου και υδρολήπτη.
Η δαπάνη επανασύνδεσης της υδρο-
δότησης σύμφωνα με τα ανωτέρω βα-
ρύνει τον ιδιοκτήτη και συνίσταται
στο υφιστάμενο τέλος επανασύνδε-
σης που έχει οριστεί με την 217/1995
απόφαση ΔΣ, το οποίο μπορεί να επα-
νακαθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ.
του Δήμου, εκτός από την περίπτωση
της λαθραίας υδροληψίας για την
οποία ισχύει η αποφ. 154/2012 που
αφορά σε τροποποίηση και συμπλή-
ρωση του άρθρου 10 του υφιστάμε-
νου κανονισμού ύδρευσης Δήμου
Κρωπίας (αριθμ. αποφ. 135/95 του Δη-
μοτικού Συμβουλίου) και το άρθρο 10
παραγ.4  "Περί λαθραίας ύδρευσης"
του κανονισμού Ύδρευσης.

3. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης.
Ο Δήμος δύναται κατόπιν ειδοποι-
ήσεώς της από υδρευόμενο ή τρίτο
πρόσωπο, ατελώς, να διακόψει προ-
σωρινά την υδροδότηση ακινήτου,
στο οποίο έχει σημειωθεί απώλεια
νερού, με απομόνωση του κρουνού
διακοπής. Σε περίπτωση απώλειας
νερού στο φρεάτιο ελέγχου ή διαπί-
στωσης απώλειας νερού στον εσωτε-
ρικό αγωγό υδροληψίας, ο Δήμος

δύναται να διακόψει προσωρινά την
υδροδότηση με απομόνωση από τη δι-
κλείδα του φρεατίου ελέγχου.
4. Μεταβατικές ρυθμίσεις για όσους
υδρευόμενους έχουν προβεί σε "προ-
σωρινή" διακοπή υδροδότησης
Σε όλους ανεξαιρέτως τους υδρευό-
μενους στους οποίους, μέχρι την έγ-
κριση της παρούσας τροποποίησης,
έχει γίνει "προσωρινή" διακοπή υδρο-
δότησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του
υφιστάμενου κανονισμού, εισηγούμα-
στε τα εξής :
1.Για όσους υδρευόμενους επιθυμούν
να διατηρήσουν την ιδιωτική παροχή
τους και θα κάνουν αίτηση επανασύν-
δεσης, να γίνεται επανασύνδεσή τους
με το δίκτυο ύδρευσης, καταβάλλον-
τας το τέλος επανασύνδεσης που
έχει οριστεί με την 217/1995 από-
φαση ΔΣ 
2.Για όσους υδρευόμενους δεν επιθυ-
μούν τη διατήρηση της ιδιωτικής πα-
ροχής τους και δεν  προσέλθουν να
υποβάλλουν αίτηση επανασύνδεσης
εντός του εύλογου χρονικού διαστή-
ματος των τριών μηνών από την έγ-
γραφη ενημέρωσή τους από την
Υπηρεσία Ύδρευσης,  να γίνεται κα-
τάργηση της υδροδότησής τους σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω.
Κατά τα λοιπά ο κανονισμός ύδρευ-
σης ισχύει  με τις τροποποιήσεις τους.
Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονι-
στικού χαρακτήρα και  διέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα
απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφα-
σης κατά το πλήρες κείμενό της στο
δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία που προβλέ-
πεται από το άρθρο 284 και περίληψη
αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία
τοπική εφημερίδα.
➢Η απόφαση κατά το πλήρες κείμενό
της βρίσκεται  αναρτημένη στο Δημο-
τικό (Κατάστημα Βασ. Κων/νου 47) για
την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Δημήτριος Ν. Κιούσης
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 210 8994.433

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ -  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - 2294320011

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ, ΑΠΟΤΟ-

ΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια, την

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού

Φροντιστηρίου, της Τράπεζας Χρόνου, του Κοινωνικού Ια-

τρείου,  του θεσμού «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε αυτά έρχε-

ται τώρα να προστεθεί, η Λειτουργία του Κοινωνικού

Φαρμακείου, δείχνοντας έτσι την ευαισθησία του και την

αλληλεγγύη του προς τους δημότες - κατοίκους του.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Μαρκοπούλου, στελε-

χώνεται από Κοινωνική Λειτουργό και Φαρμακοποιό, υπεύ-

θυνο για την παραλαβή, καταμέτρηση και χορήγηση των

φαρμάκων στους δικαιούχους, σύμφωνα με την εκάστοτε

συνταγή του θεράποντος Ιατρού, αποσκοπεί ειδικότερα

στην κάλυψη φαρμακευτικής περίθαλψης αποκλειστικά

και μόνο, σε εξαιρετικά αδύναμους οικονομικά πολίτες,

καθώς και σε πολίτες που έχουν αποκλεισθεί από τις κρα-

τικές δομές υγείας, λόγω αδυναμίας ασφαλιστικής ικανό-

τητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική

Aίτηση, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε

φωτοτυπία, στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του

Δήμου (Χ. Μεθενίτη 7, 2ος όροφος,) από Δευτέρα έως Πα-

ρασκευή και ώρες 09:00 π.μ. έως 2 μ.μ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

2. Εκκαθαριστικό Εφορίας.

3. Έντυπο Ε9, εφόσον υπάρχουν ακίνητα.

4. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι είναι ανασφάλιστος/η και φωτο-

τυπία της τελευταίας θεώρησης του Βιβλιαρίου Υγείας,

εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος.

5. Ιατρική γνωμάτευση, σε περίπτωση νοσήματος.

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.  

Τέλος, απευθύνουν κάλεσμα σε όλους, όσοι  επιθυμούν να

γίνουν σύμμαχοι στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου να στηρίξουν έμπρακτα, τους συμπολίτες, που

έχουν ανάγκη. 

Η συλλογή των προσφερόμενων φαρμάκων θα γίνεται

στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Χ. Μεθενίτη 7, 2ος

όροφος). Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο

τηλ. 22990 - 20176 (υπεύθυνη  Κοινωνική Λειτουργός, κα

Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα).

Η Κοινωνική Αλληλεγγύη και προσφορά, αποτελεί το ισχυ-

ρότερο όπλο μας, ούτως ώστε, όλοι μας να βγούμε με τις

λιγότερες συνέπειες από αυτή την οικονομικοκοινωνική

κρίση, χωρίς να χάσουμε την ανθρωπιά μας. 

Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Μαρκοπούλου



ΕΒΔΟΜΗ                                                                                                                                                                                                10  MAΡΤΙΟΥ  2018 -  ΣΕΛΙΔΑ 21

Τα μάτια “μιλούν” για την υγεία της καρδιάς...
Αίσθηση προκάλεσε πριν από λίγες ημέρες η είδηση

ότι η Google δημιούργησε ένα πρόγραμμα τεχνητής

νοημοσύνης που μπορεί να «προβλέψει» ένα μελλον-

τικό έμφραγμα και άλλα καρδιολογικά προβλήματα

εξετάζοντας τα μάτια.

Όπως έγραψαν οι ερευνητές της Google στο επιστη-

μονικό περιοδικό Nature Biomedical Engineering, το

πρόγραμμα αναλύει εικόνες του αμφιβληστροειδούς

χιτώνα του ματιού για να αξιολογήσει παράγοντες

όπως η ηλικία, η αρτηριακή πίεση και το αν κάποιος

είναι καπνιστής.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να

υπολογίσει αν κάποιος κινδυνεύει να υποστεί κάποιο

σοβαρό καρδιαγγειακό επεισόδιο, όπως το έμ-

φραγμα.

Αν και η μέθοδος δεν έχει ακόμα την προγνωστική

ακρίβεια των καρδιολογικών εξετάσεων, οι επιστήμο-

νες της Google πιστεύουν ότι μπορεί να βελτιωθεί και

πως σε λίγα χρόνια θα μπορεί να εφαρμοσθεί στην

κλινική πρακτική.

Πόσο όμως μπορεί να «αποτυπώνεται» η καρδιαγ-

γειακή υγεία στα μάτια; Και πόσο εφικτό είναι να

μπορούμε μια μέρα να μάθουμε αν θα πάθουμε έμ-

φραγμα από μια απλή οφθαλμολογική εξέταση;

Κι όμως γίνεται. Το έχουμε δει από γιατρό ολιστικής

θεραπείας, σε φιλική συγκέντρωση, που επεσήμανε

σε άγνωστο συνδαιτημόνα ότι έχει βουλωμένες αρ-

τηρίες και πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες. Το συγ-

κεκριμένο άτομο, το αγνόησε και μετά από κάποιους

μήνες έπαθε έμφραγμα.

Μας το επισημαίνει όμως και ο ο χειρουργός-οφθαλ-

μίατρος Δρ. Αναστάσιος Ι. Κανελλόπουλος, MD,

ιδρυτής και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτού-

του Οφθαλμολογίας LaserVision, καθηγητής Οφθαλ-

μολογίας Πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, NYU Medical

School:

«Η αξιολόγηση της καρδιαγγειακής υγείας μέσω της
εξέτασης των ματιών όχι μόνο είναι εφικτή, αλλά αρ-
κετές φορές ανιχνεύονται από τον οφθαλμίατρο οι
πρώτες ύποπτες ενδείξεις για σοβαρά καρδιολογικά
προβλήματα.

Αυτό οφείλεται στο ότι τα μάτια αποτελούν το μονα-
δικό όργανο στο οποίο μπορεί ένας γιατρός να δει
ανεμπόδιστα τα αιμοφόρα αγγεία, το σχήμα, το μέ-
γεθος και η κατάσταση των οποίων αντανακλά ό,τι
συμβαίνει σε όλο τον οργανισμό».
Στην πραγματικότητα, ολοένα περισσότερες έρευνες

δείχνουν ότι το είδος και η σοβαρότητα των αλλαγών

στα αγγεία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα, που βρί-

σκεται στο πίσω μέρος των ματιών, μπορεί να αποτε-

λούν προάγγελο εγκεφαλικού, υπέρτασης και άλλων

δεινών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

100 & 103 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας 
ή Κοινωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής 
Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προ-

γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας  ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμά-
των  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοι-
χης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 
γ) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και  iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού,  ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.
102 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους
που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κα-
τώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.  

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρε-
σίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σαρωνικού, Λ. Αθηνών και Ρ. Φεραίου, Τ.Κ. 19010, Καλύβια, απευθύ-
νοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Νάνου Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 2299320320).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή
ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο
των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σαρωνικού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση·
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη δια-
δρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της δια-
δρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες
→ Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού   Γεώργιος Β. Σωφρόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Καλύβια, 19.12.2017 
Αριθμ. Πρωτ.: 20824

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ.
ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑ-
ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟ-
ΝΟΥ στο πλαίσιο του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  09 

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝ-
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑ-
ΣΦΑΛΙ-
ΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμα-
κείο» 
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, έχοντας
υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.
4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016). 
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-
6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δη-
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
54/τ.Α΄/14-3-2012).
4.Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 «Α)
Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του

Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατά-
ξεις (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/ 23.12.2014).
5. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου
14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α'/7-7-
2016).
6.Την με αριθμ. πρωτ.  4860/22-11-2016
(ΑΔΑ: 6ΞΥΧ7Λ7-ΦΑΛ) Πρόσκληση (Κω-
δικός Πρόσκλησης: ATT040, A/A OΠΣ:
1892), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-
2020» - Άξονας Προτεραιότητας (09),
ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
ΕΚΤ, με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Πα-
ροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»
καθώς και την 1η τροποποίησή της (Έκ-
δοση 2/0) με αριθμ. πρωτ. 5153/08-12-
2016  (ΑΔΑ: 73ΑΜ7Λ7 -ΚΦΡ) (Κωδικός
Πρόσκλησης: ATT040, A/A OΠΣ: 1892).
7.Την με αριθμ. 288/29-11-2016 (ΑΔΑ:
ΨΡΛΤΩ1 Ξ-4ΟΔ) απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού με
θέμα: «Υποβολή Πρότασης (Αίτηση
Χρηματοδότησης) του Δήμου Σαρωνι-
κού για τη Λειτουργία “Δομής Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπω-
λείο, και Κοινωνικό Φαρμακείο” στο

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9
του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και της
Πρόσκλησης με κωδικό ATT040/22/11-
2016 (A/A OΠΣ: 1892)».
8.Την με αριθμ. πρωτ. 19622/07-12-
2016 «ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»
του Δήμου Σαρωνικού, προς την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέ-
ρειας Αττικής.
9.Τα από 10-4-2017 Σχέδια Αποφά-
σεων Υλοποίησης με ίδια μέσα του Δη-
μάρχου Σαρωνικού, αναφορικά με το
έργο «Δομές Παροχής Βασικών Αγα-
θών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοι-
νωνικό Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού».
10.Την με αριθμ. πρωτ. 5188/04-07-
2017 (ΑΔΑ:Ω2597Λ7-ΟΗΛ) απόφαση
του Περιφερειάρχη Αττικής, με θέμα:
«Ένταξη της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟ-
ΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡ-
ΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” με Κω-
δικό ΟΠΣ 5003608 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Αττική  2014-2020”».
11.Την υπ΄ αριθμ. 154/24-07-2017
(ΑΔΑ:7ΜΖ0Ω1Ξ-ΧΔΠ) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου  του  Δήμου Σα-
ρωνικού, με θέμα: «Αποδοχή της υπ΄
αριθμ 5188/04-07-2017 Απόφαση της

Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγ-
κρίθηκε η ένταξη της πράξης “ΔΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” με
Κωδικό ΟΠΣ 5003608 στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα “Αττική  2014-
2020”».
12.Την υπ’ αριθμ. 217/10-10-2017
(ΑΔΑ: ΩΓΒΨΩ1Ξ -Κ9Σ) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου  του  Δήμου Σα-
ρωνικού, με θέμα: «Λήψη απόφασης
περί πρόσληψης προσωπικού για τη
λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου
δυνάμει της υπ΄αριθμ. 5188/04-07-
2017 απόφασης ένταξης στο  Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020”
(κωδικό ΟΠΣ 5003608)».
13.Τον τροποποιημένο Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σαρωνι-
κού (ΦΕΚ 4224/τ.Β΄/28-12-2016).
14.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 636/16-01-
2018 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση της
Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας του
Δήμου Σαρωνικού, περί ύπαρξης πιστώ-
σεων για την κάλυψη της δαπάνης μι-
σθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού της παρούσας ανακοίνω-

σης.
15.Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1569/9-02-
2017 βεβαίωση του Δήμου Σαρωνικού
περί παροχής διευκρινήσεων επί των
σχεδίων αποφάσεων υλοποίησης με
ίδια μέσα αναφορικά με το έργο
«Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Σαρωνικού».

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την
υλοποίηση της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”,
στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Αττική 2014-2020» - ΑΞΟ-
ΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09, στο
Δήμο Σαρωνικού που εδρεύει στα Κα-
λύβια Θορικού Ν. Αττικής και συγκε-
κριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβα-
σης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυ-
πικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
Θέσης σύμβασης ατόμων
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
100 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Καλύβια Θορικού ΠΕ/ΤΕ Ένα (1) έτος από την υπογραφή 

Για τη στελέχωση της δομής Κοινωνικός Λειτουργός της σύμβασης με
«Κοινωνικό Φαρμακείο» δυνατότητα ανανέωσης ή 1

παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος. 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
101 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Καλύβια Θορικού ΠΕ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

Για τη στελέχωση της δομής Φαρμακοποιός με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 1
«Κοινωνικό Φαρμακείο» έως τη λήξη του Προγράμματος.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
102 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Καλύβια Θορικού ΥΕ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

Για τη στελέχωση της δομής Βοηθητικό Προσωπικό με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 1
«Κοινωνικό Παντοπωλείο» έως τη λήξη του Προγράμματος.

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
103 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Καλύβια Θορικού ΠΕ/ΤΕ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

Για τη στελέχωση της δομής Κοινωνικός Λειτουργός με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 1
«Κοινωνικό Παντοπωλείο» έως τη λήξη του Προγράμματος.
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Στις 18 Μαρτίου, οργανώνεται ο Ημι-

μαραθώνιος Δρόμος της Αθήνας, που

θα ξεκινάει από το Μνημείο Αγνώ-

στου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου

Αμαλίας με κατεύθυνση προς την οδό

Πανεπιστημίου.

Ο Ημιμαραθώνιος Δρόμος ολοκληρώ-

νεται στις 12.15μμ, 3 ώρες μετά την

εκκίνηση (συμπεριλαμβανομένου και

των διστημάτων μεταξύ των τμηματι-

κών εκκινήσεων).

Οι αθλητές τερματίζουν επί της Λ.

Αμαλίας, στο ύψος της Πλατείας

Συντάγματος (Μνημείο Άγνωστου

Στρατιώτη), μετά από δύο γύρους,

ερχόμενοι από τη Λ. Πανεπιστημίου.

Θα δοθούν διαδοχικά τρεις (3) εκκινή-

σεις με το σύστημα εκκίνησης "κατά

κύματα" (wave start). Οι δρομείς θα

τοποθετηθούν σε τέσσερα (4) διαφο-

ρετικά blocks. Οι αθλητές του Πανελ-

ληνίου Πρωταθλήματος θα καταλά-

βουν την πρώτη σειρά στη γραμμή

εκκίνησης. Αναλυτικότερα:

1ο Block - Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα Α/Γ & Διακεκριμένοι Αθλη-

τές: 09.00πμ

2ο Block - Οι 1000 καλύτερες επιδό-

σεις: 09.00πμ

3ο Block - Οι 2800 επόμενες καλύτε-

ρες επιδόσεις: 09.01πμ

4ο Block - Οι 3000 επόμενες καλύτε-

ρες επιδόσεις & εγγραφές χωρίς επί-

δοση: 09.04πμ

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

Από 07.00  θα υπάρχει απαγόρευση

κυκλοφορίας τροχοφόρων σε όλο το

κέντρο της Αθήνας, ενώ ολόκληρη η

Λ. Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή

για τα τροχοφόρα από τις 05.00.

Για να συμμετάσχει κάποιος στον

Ημιμαραθώνιο Δρόμο θα πρέπει να

έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της

ηλικίας του (γεννημένοι/νες το 2000

και μεγαλύτεροι).

Ημιμαραθώνιος Δρόμος Αθήνας
18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, 09.00

Η δεύτερη φάση του Περιφερειακού Πρωταθλήμα-

τος Αθηνών για την κατηγορία Laser 4.7 διοργανώ-

θηκε από τον Ν.Ο.Ε. το Σαββατοκύριακο 24-25

Φεβρουαρίου 2018 στον Φαληρικό Όρμο.

Η αθλήτρια του ΝΑΟΒ Μαρίνα Καγιαλή θριάμβευσε

στους αγώνες, αφού κατετάγη 1η στην κατηγορία

της. Η εξέλιξη της νεαρής αθλήτριας και η κατά-

κτηση του υψηλότερου σκαλοπατιού στο βάθρο των

νικητών κρίνεται φυσιολογική, αν αναλογιστεί κα-

νείς τη σκληρή δουλειά και τις διακρίσεις της στους

προηγούμενους αγώνες της σαιζόν, υπό την καθο-

δήγηση πάντοτε του άξιου προπονητή του ομίλου

Γιώργου Φλωρίδη.

Στις υπερδυνάμεις του διεθνούς Ju Jitsu καταχωρεί-

ται πλέον η χώρα μας, μετά την μεγάλη επιτυχία που

πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U18

U21, στο Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-

ράτων στις 2,3,4 Μαρτίου.

Στα ατομικά μετάλλια η χώρα μας κατέκτησε την 4η

θέση πίσω από την Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ρωσία, τα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ταϋλάνδη, ενώ στο

ομαδικό ακόμα πιο ψηλά στην 3η θέση με πρώτη την

Γερμανία, δεύτερο το Βέλγιο και στην τρίτη θέση δίπλα

από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια ομάδα της Ρωσίας. 

Στο πρωτάθλημα  αυτό συμμετείχαν 40 χώρες με 700

αθλητές συνολικά και η Ελληνική αποστολή (μια από

τις πιο μεγάλες) συμμετείχε με 60 αθλητές και 77

συμμετοχές στα τέσσερα αγωνιστικά συστήματα (fi-

ghting system, ne waza, duo classic, duo show).

O Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ βοήθησε την Εθνική ομάδα με  1

Χρυσό, 3 Αργυρά, 1 χάλκινο μετάλλιο και αρκετά

πλασαρίσματα στις πέμπτες και έβδομες θέσεις.  Και

τα πέντε μετάλλια ήρθαν από το Duo Classic και το

Duo Show και έτσι κατάφεραν και κατέκτησαν  την

διεθνή διάκριση ως “BEST DUO TEAM U18 U21’’ της

JJIF για το 2018. Η σκληρή δουλειά και η επιστημο-

νική προσέγγιση που γίνεται στους αθλητές του συλ-

λόγου αποδίδει καρπούς με τον καλύτερο τρόπο

ακόμα και στα μεγάλα Διεθνή πρωταθλήματα. 

Αναλυτικά οι Αθλητές κατάκτησαν:
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ : 1Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΣΤΟ DUO WOMEN -18

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ : 1Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΣΤΟ DUO WOMEN -18, 

5Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ DUO MIX -18 & 5Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ FIGHTING -18 -63.

ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΜΑΚΗΣ : 2Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΣΤΟ DUO MEN -18, 

2Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ DUO MIX -18.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ: 2Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕ-

ΤΑΛΛΙΟ ΣΤΟ DUO MEN -18, 

5Η ΘΕΣΗ ΣΤΟ DUO MIX -18, 5Η ΘΕΣΗ - FIGHTING -18 -50.

ΒΕΤΗ ΠΙΚΗ: 2Η ΘΕΣΗ & ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ - DUO MIX -18.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ: 2Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΣΤΟ DUO MEN -21.

ΗΛΙΑΣ ΠΙΚΗΣ: 2Η ΘΕΣΗ & ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ - DUO MEN -21.

ΕΡΜΗΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ : 3Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΣΤΟ DUO SHOW -18.

ΠΑΡΗΣ ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ : 3Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΣΤΟ DUO SHOW -18.

ΜΑΛΛΗ ΑΘΗΝΑ : 9Η ΘΕΣΗ FIGHTING -18 -52.

Τον «Λεύκαρο» συνόδευσαν ο Ομοσπονδιακός Προπονη-

τής και Προπονητής του  Γιώργος Ζαντιώτης και ο Αντιπρό-

εδρός του Ανδρέας Αδαμάκης.

Συγχαρητήρια σε όλη την εθνική ομάδα, στους αθλητές και

προπονητές όλων των συλλόγων που συμμετείχαν.  

Τρίτη στον κόσμο η Ελλάδα στο JU JITSU
Παγκόσμιος πρωταθλητής ο «Λεύκαρος» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

LASER 4.7 ΑΘΗΝΩΝ
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

«Χάλκινη» η Στεφανίδη, 

επιτυχία για Καραλή

Το νέο μετάλλιο της Κατερίνας Στεφανίδη σε διεθνή

διοργάνωση, χάλκινο αυτή τη φορά, αλλά και η 5η

θέση του νεαρού Εμμανουήλ Καραλή, ήταν οι κορυ-

φαίες στιγμές για την ελληνική αποστολή στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Στο άλμα επί κοντώ γυναικών, η Κατερίνα Στεφανίδη

κατέκτησε όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση

(Πόρτλαντ 2016) το χάλκινο μετάλλιο, έχοντας ως κα-

λύτερο άλμα στα 4.80. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά

από 19 συνεχόμενους διεθνείς αγώνες που η Ελληνίδα

αθλήτρια δεν βρέθηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Μετά από συναρπαστική μάχη με τη μεγάλη της αντί-

παλο, την Αμερικανίδα Σάντι Μόρις, αλλά και την ευ-

χάριστη έκπληξη του τελικού, τη Ρωσίδα Αντζέλικα

Σιντάροβα, η Στεφανίδη διεκδίκησε την πρωτιά,

ωστόσο απέτυχε στα 4.85 και 4.90. Το χρυσό πήρε η

Μόρις (4.90), με δεύτερη τη Σιντάροβα, με το ίδιο ύψος

αλλά περισσότερες προσπάθειες.

Σε δηλώσεις της η Στεφανίδη εμφανίστηκε ευχαριστη-

μένη από την κατάκτηση του μεταλλίου αποκαλύπτον-

τας μάλιστα πως αγωνίστηκε τραυματίας. Οπως είπε,

υπέφερε από πρόβλημα στον τένοντα πριν από τους

αγώνες, το οποίο έγινε εντονότερο κατά τη διάρκεια

του τελικού. 

Στα ύψη ο Καραλής

Συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, ο Εμμα-

νουήλ Καραλής στο ντεμπούτο του σε διεθνή διοργά-

νωση σε επίπεδο ανδρών κατάφερε να πάρει την 5η θέση

στον τελικό του επί κοντώ ανδρών, με επίδοση στα 5.80,

που αποτελεί και νέο ατομικό ρεκόρ. Στο ίδιο αγώνισμα

ο Κώστας Φιλιππίδης ήταν 7ος με 5.70. Το χρυσό κατέ-

κτησε ο Γάλλος Ρενό Λαβινελί (5.90), με δεύτερο τον

Αμερικανό Κέντρικς (5.85) και τρίτο τον Πολωνό Λίσεκ

(επίσης με 5.85).

Ατυχη η Μπελιμπασάκη, 

δεν τα κατάφερε η Παπαχρήστου

Από τις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές, άτυχη στά-

θηκε η Μαρία Μπελιμπασάκη στα 400 μέτρα, αφού αν

και προκρίθηκε στον τελικό τερματίζοντας 2η στην ημι-

τελική της σειρά με χρόνο 52.27 (ατομικό ρεκόρ), στη

συνέχεια ακυρώθηκε από τους κριτές λόγω παραβία-

σης του διαδρόμου της. Στον τελικό του τριπλούν η

Βούλα Παπαχρήστου δεν κατάφερε να ανέβει ψηλό-

τερα από την 6η θέση, έχοντας ως καλύτερο άλμα στα

14.05. Αλλες συμμετοχές: 60 μ. εμπόδια: Δουβαλίδης

6ος προκριματικά (7.68) - Πεσιρίδου (ακυρώθηκε).

Μήκος: Τεντόγλου 9ος (7.82). 60 μ.: Σπανουδάκη 5η

προκριματικά (7.40)

SUPER LEGUE

«Πτήση» τίτλου για την ΑΕΚ, 

«προσγείωση» για τον ΠΑΟΚ

Την εκτίμηση ότι θα ήταν κρίσιμη «στροφή» στη μάχη για

τον τίτλο επιβεβαίωσε η 24η αγωνιστική της Super League,

επιφέροντας πλήρη αλλαγή σκηνικού στην κορυφή της

βαθμολογίας, σε συνδυασμό και με την ανακοίνωση της

ποινής του ΠΑΟΚ για τη ματαίωση του ματς με τον Ολυμ-

πιακό.

Μεγάλη κερδισμένη βγήκε η ΑΕΚ, που με τη νίκη της με 1-

0 με αντίπαλο τον Πανιώνιο, χάρη σε γκολ του Λιβάγια

(21'), βρέθηκε μόνη πρώτη, και μάλιστα με διαφορά 5 βαθ-

μών. Σ' αυτό συνέβαλαν η ποινή αφαίρεσης βαθμών από τον

μέχρι πρότινος πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και η πρώτη ήττα του

μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες, με 3-2 ήττα στην Τρίπολη

από τον Αστέρα (Καλογερόπουλος 18', Τόνσο 53', Ιγκλέ-

σιας 98' - Τζαλμά 37', Πρίγιοβιτς 97'). Οι Θεσσαλονικείς

«φωνάζουν» για τα σφυρίγματα του διαιτητή Σιδηρόπου-

λου, ενώ μετά τη λήξη υπήρξε ένταση ανάμεσα σε παρά-

γοντες του ΠΑΟΚ και τον Καλτσά των γηπεδούχων.

Νέο έδαφος στη μάχη για τον τίτλο έχασε ο Ολυμπιακός, μετά

την ισοπαλία 1-1 με τον Παναθηναϊκό στο άδειο λόγω τιμω-

ρίας «Γ. Καραϊσκάκης», καθώς οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν

σκούρα απέναντι στους αξιόμαχους «πράσινους», που αγωνί-

στηκαν και με 10 παίκτες από το 60' (αποβολή Οικονόμου).  

«Καμπάνα» για ΠΑΟΚ

Με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League,

ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με αφαίρεση 3 βαθμών, δύο αγωνιστι-

κές κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 30 χιλιάδων

ευρώ, για τη ρίψη αντικειμένου που χτύπησε τον προπο-

νητή του Ολυμπιακού Οσκαρ Γκαρσία και οδήγησε στη μα-

ταίωση του πρόσφατου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων

στην Τούμπα, ο οποίος κατακυρώθηκε υπέρ των «ερυθρο-

λεύκων» με σκορ 3-0. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε άμεσα ένσταση,

κάνοντας λόγο για «στημένη διαδικασία».

Νέα ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός στην Euroleague.
Αυτή τη φορά, αγωνιζόμενος στη Μαδρίτη κόντρα στη

Ρεάλ, η οποία πήρε τη νίκη με 92-75, σε ματς για την

25η αγωνιστική της διοργάνωσης. 

Πλέον, οι πράσινοι έχουν ρεκόρ 14-11 (νίκες - ήττες),

βρίσκονται στην 6η θέση και βλέπουν την 4άδα (που

ενέχει το πλεονέκτημα έδρας) να απομακρύνεται. 

ΙΤΑΛΙΑ: Θρήνος για τον Αστόρι

Θλίψη σκόρπισε στο ιταλικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο

ξαφνικός θάνατος του αρχηγού της Φιορεντίνα, Νταβίντε

Αστόρι, σε ηλικία μόλις 31 ετών, στο δωμάτιο του ξενοδο-

χείου όπου είχε καταλύσει η ομάδα του πριν από τον εκτός

έδρας αγώνα με την Ουντινέζε. Λόγος γίνεται για ανακοπή

καρδιάς στον ύπνο του, ενώ ο εισαγγελέας του Ούντινε

διέταξε έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Αστόρι, εξε-

τάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Ο θάνατος του Αστόρι βύθισε στο πένθος την Ιταλία, με τη

Λίγκα να αποφασίζει την αναβολή όλων των προγραμματι-

σμένων για την περασμένη Κυριακή ποδοσφαιρικών αγώνων,

ενώ συμπαίκτες, αντίπαλοι, προπονητές και ομάδες εξέφρα-

σαν τη λύπη τους. Η τραγωδία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη από

το γεγονός ότι πρόσφατα ο Αστόρι είχε γίνει πατέρας.

Αύξηση των περιστατικών και ερωτήματα
Ο νέος ξαφνικός θάνατος νεαρού αθλητή εγείρει ερωτή-

ματα για τις αιτίες της συχνότητας των τραγικών περιστα-

τικών, πέρα από τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν

παθολογικά προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί

ζήτημα από αρκετούς παίκτες, προπονητές και γιατρούς

αναφορικά με την αύξηση της κόπωσης των παικτών από

τον όγκο των αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το

άγχος που ασκεί η πίεση διοικήσεων, πολυεθνικών και χο-

ρηγών για την επιτυχία, με προφανές κίνητρο την αύξηση

των κερδών.  

ΒΑSKET LEAGUE

Νέες ελπίδες Πανιωνίου, ρεκόρ ΠΑΟ

Η νίκη του Πανιωνίου επί του Κοροίβου στη Νέα Σμύρνη με

70-59, που αποτελεί «ανάσα» για τους «κυανέρυθρους»

στη μάχη της παραμονής, ξεχώρισε στη 17η αγωνιστική της

Basket League. Στα αξιοσημείωτα και η διεύρυνση του νι-

κηφόρου σερί από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, που με

την επικράτησή του στην Πάτρα επί του Προμηθέα με 108-

91 έφτασε τις 17 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, πραγματο-

ποιώντας ρεκόρ. Με την αύρα της Κυπελλούχου, η ΑΕΚ

επικράτησε στο ΟΑΚΑ του Κολοσσού Ρόδου με 95-79 και

παρέμεινε στην τρίτη θέση, μαζί με το Λαύριο, που νίκησε

δύσκολα το Ρέθυμνο με 78-77. Δύσκολη νίκη και για τον

ΠΑΟΚ επί των Τρικάλων με 58-54.

Σε θέσεις πλέι οφ μπήκε η Κύμη με τη νίκη της στη Λάρισα

επί του ΓΣΛ/Φάρου με 91-80, ενώ ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ

δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στον Αρη (86-66).

Η βαθμολογία: Παναθηναϊκός 34, Ολυμπιακός 30, Λαύριο

28, ΑΕΚ 28, Προμηθέας 27, Κολοσσός Ρόδου 26, ΠΑΟΚ 26,

Κύμη 25, Ρέθυμνο 24, Κόροιβος 23, Αρης 23, ΓΣΛ/Φάρος

22, Πανιώνιος 21, Τρίκαλα 20.    

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επαφές Γιανακόπουλου

πολιτείας για ΠΑΟ και ΟΑΚΑ

(Σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για να αποκτήσει την

ΠΑΕ Παναθηναϊκός φέρεται να βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαν-

νακόπουλος, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι η λύση του ισχυ-

ρού άνδρα της ΚΑΕ για το ΟΑΚΑ θα έλυνε τα χέρια στο

«τριφύλλι».

Όπως αποκάλυψε αθλητική εφημερίδα, η πρόταση του Για-

νακόπουλου, που αφορά επένδυση εκατοντάδων εκατομ-

μυρίων ευρώ και τη συνυπογράφουν επίσης ξένα fund,

κατατέθηκε στον υφυπουργό αθλητισμού, Γιώργο Βασιλει-

άδη. Στο σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται το γκρέμι-

σμα του σταδίου του Αμαρουσίου (εκτός του στεγάστρου

Καλατράβα) και η ανέγερση νέου γηπέδου ποδοσφαίρου με

δύο γήπεδα μπάσκετ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας του μπασκετικού

ΠΑΟ έχει προχωρήσει σε συμφωνία με τον Γιάννη Αλα-

φούζο και την περασμένη εβδομάδα είχε συνομιλίες με τον

Αλέξη Τσίπρα μέσω ενός συμβούλου του στο Μαξίμου.)

Άλλο ένα Κοινωνικό – Πολιτικό – Οικονομικό ΕΓΚΛΗΜΑ

στα ΣΚΑΡΙΑ¨ …..Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις (Γιανακόπου-

λος) Γήπεδο Καραϊσκάκη ( Μαρινάκης) Γήπεδο ΑΕΚ (Μελι-

σανίδης). Όλα πληρωμένα από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ.




